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 אובמ

 ןילופב תורוזפ ויהש תורייע יפלאמ תחא .בורטסוא ונתרייע התיה הנטק
 אל המש .רעיה רותבו רהנה דיל .םינשב תואמ הז ילרוטספה הפונב תורוזשו
 אלו הרובג תולילע ללגב המסרפתה אל .החצנוה אל םירפסבו הפמב טלבוה
 ־יארי ויה בורטסוא ידוהי לבא .הליהתל אצי םמשש ,םש ישנאב הכרבתנ
 .המרמל ועבשנ אלש בבל־ירבו ךרד־ירשי ,היתווצמבו הרותב םיקבד ,םימש
 םותיב ,ןויבאו לדב וכמת .ומלעתה אל םהיחא תקוצממו רתסב ונתנ םנתמ תא
 .השודק םידוהי תליהק ."הלכ תסנכה" תווצמ תא ומייק בלב החמשבו הנמלאו
 הנגהלו החפשמה תסנרפל ,םויק לע דימתמ קבאמ ויה םהיתובא ייחו םהייח

 ,הרותל םהינב תא לדגל אוה תובאה ושקיבש לכ .רזכאו ןייוע םלוע ינפב הילע
 ןוחטבה רסוחו םייוגה תאנש ,תוקוצמה תורמלו .םיבוט םישעמלו לארשי תבהאל
 ועדי םה .הליהק ייחו החפשמ ייח ,ןכות־יברו םיאלמ םייח ויח םה ,רחמה םויב

 ,החמש ,שפנ־תוממורו חורה־תולעתה ימי ועדיו דעומו גח ,תבש גנוע לש ומעט
 .הבהאו דסח

 ברקב הווהתהו שחרתהש לכל חותפ היה םשארו םביל ,םירוענה ינב םג
 ,תוידוהיה תויטילופהו תויתרבחה תועונתב ליעפ חרואב ופתתשהו ידוהיה םעה
 וכרד ,ומלוע־תפקשהו ולגר תחת שיא־שיא ,םמע ייחל ןוקית איבהל ושקיבש

 .ותנומאו
 חבטו בירחהו תירכהו דימשהו תוומה ־תכלמממ ינמרגה ןטשה חיגהש דע
 .בורטסוא — הרקיה ונתליהק תא םג וכותבו ןילופ תמדא לע לארשי־תיב לכ תא
 ונל רפסל ,דחא ברח־דירש וליפא רתונ אלו לצינ אל ונתרייע ינב לכמ שיא
 ונידיב ןיא .בורטסוא ידוהי תליהקל ינמרגה ןטשה ללוע רשא םיאבה תורודלו
 םילצומ םידוא — ונילע תלטומ ,ןכל .םהה םיארונה םימיהמ הייאר דע יפמ תודע
 הווצמהו הבוחה — םייחב ונרתונ סנ רררב קרשו ונתיב תא הפרשש ,שאמ
 יהנ לש הבצמ ביצהל ,ונתדלוה־תרייע לע ונירחא ונינב־ינבלו ונינבל רפסל
 ־תוצלפמ ידיב וחבטנש וניבורק רכז תא חיצנהלו תוקעזו םילמ לש ,תועמדו

 .ץראו םימש םיהולא אורב זאמ םתומב עדי אל ישונאה ןימהש ,םדא
 ,םינוירוטסיהו םירפוס תויהל םירמייתמ םניא הז רובזי־רפס יפתתשמ םלוא
 םויל וליפא םבילמ שמ אל םתרייע רכזש ,בורטסוא ינב — רומאכ — אלא
 םירואיתו תונורכז םה םהירבד יכ ,ובתכ םביל םדב — ובתכש לכו דחא
 וניכזש ונאו .ןוגיו לבא ימיבכ ,החמשו גח ימיב ,דימת םהיניע דגנל םילועש

 ונאבה ,הלוגב לארשי ןברוח לע המחנ טעמב תוארלו לארשי תמוקתב תוארל
 :איבנה ירבדכ ,לארשי תנידמב לארשי רבקל םיחבטנה לש םרפא ידירש תא

 ."םכתמדא לע םכתא יתחנהו ,םתייחו םכב יחור יתתנו"
 םינשב ,תובר םינש ךשמב יכ ,בר רוחיאב עיפומ הז רוכזי־רפס ,הדונ

 קיצה וננופצמש תורמל — תונפתהל ונלוכי אל הצרא ונתיילע ירחא תונושארה
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 ילבח ויה םישקו ,לכ ירסחו ונראשנ םיסעמ .הזה רפסה תאצוהל — דואמ ונל
 ונריע ינבל עייסל ןוגרא ונומיקה תאז תורמלו .לארשי — ונצראב הטילקה
 אל ,רוסחמו רבשמ תעל ,םימיה לכבו .הצרא םתיילע ירחא הנושארה הפוקתב
 ,רעושמה ןורכזה םויב םרכז תא ונילעה הנשב הנש ידמו ונישודק רכז תא ונחכש
 יאצוי לש הגיגחו החמש ,שגפמ לכבו (הרות תחמש) תוכוסה גח ורסאב

 .ונתרייע

 לש םתמישנ תא שוחת ,רידיל הז רוכזי־רפס לוטית םא ׳רקי ארוק התאו
 הלעש וניתובא תיב תא וארי ךיניעו הז רפס יפד ןיבמ הלוע םיחובטהו םינועמה

 .רקיהו שודקה םרכז תא ונבלב אשינ ונימי תירחא דעו .שאב

 ,תחרופה ונתדלומב םיחמוצו םילדגה ונידכנו ונינבב אצמנ אתרופ המחנו
 ושטני אלו םתמדא לע םיתעטנו לארשי ימע תובש תא יתבשו" :איבנה ירבדכ

 ."םהל יתתנ רשא םתמדא לעמ דוע

 .ןמא
¥ 

 סואהקא השימ רמ ונריע־ןב לש ותמזויל תודוה רואל אצוי הז רפס
 ותושארב רפסה תכרעמ תדעוול חוב־רשייו הדות .הינורב ותייערו הילרטסואמ
 רודיזיא ר״דו ;רבהביל בקעי ;ןייטשדלוג קחצי :הירבחלו ןייטשראייפ םהרבא לש

 ,שיפקוטש דוד רמ רפסה ךרועל ונתדות הנותנ ןכ .טסאל

 ןוקלא תיבל םואבגבייא הנידע .ו987 ילוי ,ביבא-לת
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 טראויראפ

 עשידיי רעטנזיוט יד ןופ ענייא .עווארטסא לטעטש רעזדנוא ןעוועג זיא ןיילק
 ־סאפ ריא ןיא טבעוועגניירא ןוא ןליופ ןיא טיירפשעצ ןוא טייזעגז ,רעלטעטש
 .דלאוו ויא ןוא רייט םייב .ןראי רעטרעדנוה ךשמב טפאשדנאל רעלאראט
 ־ראפ ןראוועג טשינ ןוא עפאמ רעד ריוא ןעזעגנא טשינ ריז טאה ןעמאנ ריא
 טשינ ןוא ןטאטגדלעה טימ טמיראב ןראוועג טשינ .רעביב ןיא טקיבייא
 .טמיראב ןראוועג ןענעז טאוו ,וטייקבעלנעזרעפ טימ ןראוועג טשטנעבעג
 ,תווצמ ןוא הרות יד ןטיהעגפא ,םימש־יארי ןעוועג רעבא ןענעז ןדיי רעווארטסא
 ,טייהרעגעגראבראפ ןבעגעג קנאשעג רעייז .ןשטנעמ עקיצראה ןוא עכעלטנרא
 םותי םעד ,ןקיטפרעדאבטיונ ןוא ןאמערא םעד טציטשעג ,טיונ א ןיא ןפלאהעג
 תסנכה ןופ הווצמ יד ןעוועג םייקמ ןטנעמאמ עקידיירפ ןיא ןוא הנמלא יד ןוא

 .הליהק עשידיי ,עקילייה א .הלב
 ראפ רמאק רעקידרדסב א ןעוועג זיא ןרעטלע ערעייז ןופ ןוא ןבעל רעייז

 ,רעכעלטנייפ א ןגעק ןצישאב יז ןוא החפשמ יד ןייז סנרפמ ןראפ ,ץנעטסיזקע
 יד ןעיצרעד :טלאוועג ןבאה עמאמ־עטאט סאוו ץלא .טלעוו רעקידתוירזבא
 ,ןטיונ עלא ץארט — םיבוט םישעמ וצ ןוא לארשי תבהא וצ ,הרות וצ רעדניק
 ןעוועג ייז ןענעז ,גאט ןקידנגראמ ןגעוו טייקרעכיזמוא ןוא םתא ןבעלטנייפ םעד
 ןבאה ייז .הליהק רעד ןוא החפשמ רעד ראפ טלאהניא ןוא ןבעל טימ לופ
 ,דיירפ ןופ געט ענעביוהרעד ןופ ,בוט־םוי ,תבש גנוע ןופ םעט םעד טסווועג

 .טפאשביל ןוא ראנג
 ץלא וצ ןפא ןעוועג פעק ןוא רעצרעה יד ןענעז טנגוי רעתנוא ייב ריוא

 ןיא טקילייטאב ריז וויטקא ןוא קלאפ רעזדנוא ייב ןעמוקעגראפ זיא סאוו
 ןרעסעבוצסיוא טבערטשעג ןבאה טאוו ,ןעגגוגעוואב עשיטילאפ ןוא עלאיצאס יד

 .ןביולג ןוא גנויושנא־טלעוו ,ןאפ ןייז רעטנוא רעדעי ,קלאפ ןופ ןבעל סאד
 בורח ,טקיליטראפ ןוא תוומה־ראלמ רעשישטייד רעד ןעמוקעג זיא׳ס זיב
 ןוא איופ ,עפארייא ןיא קלאפ רעזדנוא ןופ לטירד א ןטכאשעג ,טבאמעג
 לטעטש רעזדנוא ןיא .עווארטסא הליהק ערעייט רעזדנוא טבארבעגמוא ריוא
 יד ןוא זדנוא ןלייצרעד לאז טאוו םוניהג םענעי ןופ ןבילבעג טשינ רענייק זיא
 יד טימ ןאטעגפא טאה רעדרעמ רעשיטסירעלטיה רעד טאוו תורוד עקידנעמוק
 ,געט עכעלקערש ענעי ןופ תודע רעקידעבעל ןייק אטשינ .ןדיי רעווארטסא
 עבאגפיוא יד טגיל רעבירעד .לטעטש ןופ םוקמוא םעד ןלייצרעד לאז טאוו
 ןלייצרעד וצ הווצמ ןוא בוח רעד ,ענעראוועג לוצינ םנ יפ לע ,זדנוא ריוא
 ־קעווא ,לטעטש־־טרובעג רעזדנוא ןגעוו רעדניק־םדניק ןוא רעדניק ערעזדנוא
 ןקיבייאראפ וצ ,יירשעג ןוא רעטרעוו ןופ ,תערט ןוא גאלק ןופ הבצמ א ןלעטש
 ןרוד ןראוועג טבארבעגמוא ןענעז טאוו ,עטסטנעאנ ערעזדנוא ןופ קנעדנא םער
 טאה טאג טייז טנעקעג טשינ טאה שטנעמ רעד עכלעוו ,םרעטטגאמ עבלעזא

 .טלעוו יד ןפאשאב
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 ןייק ראפ טשינ ריז ןטבארטאב ,ריב םעד ןיא ריז זקאייטאב טאוו יד
 רעד טאוו ,עווארטסא ןופ ןדיי ,טנאמרעד יוו האג סרעקיראטסיה ןוא סרעביירש
 וליפא רעצרעה ערעייז ןופ טקעמעגטיוא טשינ זיא לטעטש רעייז ןופ קנעדנא
 ןבירשעג זיא ,ריב םער ראפ ןבידשעג ןבאה ייז טאוו ץלא .גאט ןייא ריוא
 ןוא תוגורכז ןענעז ענעבירשעגנא סאד .ץראה רעייז ןופ טולב ןטימ ןראוועג
 יוו ריירפ ןופ געט ןיא ׳ןגיוא ערעייז ראפ דימת ןעייטש עבלעוו ,ןעגנורעדליש
 ןופ גנוייטשטנא יד ןעוועג הכוז ןבאה טאוו ,רימ ןוא .רעיורט ןופ געט ןיא
 רעזדגוא ןופ ןברוח ןראפ טסיירט לטיב א םער ןיא ןעז ןוא לארשי תנידמ
 רבק וצ טבארבעג םישודק יד ןופ שא םאד ןבאה ׳רעדנעל־תאג יד ןיא קלאפ
 ןיימ ןבעגעג באה׳ב ןוא" :איבנ םענופ דייר יד טיול ,לארשי תנידמ ןיא לארשי

 ."דרע רעייא ריוא טצעזאב רייא ויא טבעלעגפיוא טאה ריא ןוא טסייג
 רס א רשמב לייוו ,גנוקיטעפשראפ םיורג טימ טניישרעד רפס רעד ,תמא
 רימ ןבאה ,דנאל ןיא ןייז הלוע רעזדנוא ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא ,וראי
 טאה ןטיוועג םאד טאוו םער ץארט ,םעלבארפ ם עד ןעמדיוו ריז טגעקעג טשינ
 םאד .ןבילבעג קיגייוו ןענעז דימ .רוב אזא ןבעגוצסיורא טקינייפעג זדנוא
 רימ ןבאה ןגעווטטעד ןופ .רעווש ןעמוקעגא זיא ,דנאל ןיא ריז וענעדראנייא
 הפוקת רעטשרע ר עד ןיא ריע־ינב יד ןפלעה וצ טפאשגאמסדנאל א ןפאשעג
 זסעגראפ טשינ רימ ןבאה ןראי עלא רשמב ןוא .דנאל ןיא ןעמוקנא רעייז דאנ
 ןטקא־רובזי טריפעגברודא ראי סעדעי .םישודק ערעזדנוא ןופ קנעדנא םעד
 יד טריפעגטיורא רעלניישראוו טאה׳מ ןעוו גאט םעד ,תוכוס ןופ גח־ורסיא ןיא
 ריוא קנעדגא רעייז טרעאב רימ ןבאה ריוא יוזא .םוקמוא םוצ ןדיי עטצעל

 .לארשי ןיא טפאשנאמסדנאל רעד ןופ רערטנעמאזוצ ןדעי
 ־רוכזי םאד טנאה ןיא ןעמענ טסעוו ביוא ,רענעייל רערעייט ,וד ןוא
 רעבלעיו ,ענעטבאשעג ןוא עטקינייפראפ יד ןופ םעטא םעד ןליפ וטסעוו ,רוב
 יד ןעזרער אעוו ןגיוא ענייד ןוא ריב םעד ןופ רעטעלב יד ןופ ריז טגארט
 גאט ןטצעל םוצ זיב ןוא .ןעמאלפ ןיא קעווא זיא טאוו ,ןרעטלע יד ןופ םייה
 ןופ קנעדנא םעד רעצרעה ערעזדנוא ויא ןגארט רימ אעוו ,ןבעל רעזדגוא ןופ

 .םישודק ערעייט יד
 טאוו ,רעלקיגייא ןוא רעדניק ערעזדנוא ןיא ןעניפעג ר ימ אעוו טטיירט א

 ןוא" :איבנ ןופ דייר יד יוו ,דנאלמייה ןטייגאב רעזדנוא ןיא ןעאב ןוא ןסקאוו
 דרע רעייז ריוא טצנאלפראפ ייז ןוא קלאפ ־לארשי סאד טרעקעגקירוצ באה׳ב
 !ןמא ."ןבעגעג ייז באה ריא עכלעוו ,דרע יד ןזאלראפ רעמ טינ אעוו ייז ןוא

* 
 אשימ ריע ־ןב רעזרנוא ןופ וויטאיציניא רעד קנאד א טניישרער רוב טאד
 םעד חוב־רשיי ןוא קנאד א .עיגארב יורפ ןייז ןוא עאארטטיוא ןופ סואהקע
 קחצי :םירבח יד ןוא ןייטשרעייפ םהרבא ׳ה טימ שארב ,םויגעלאק־עיצקאדער
 קנאד זרעדנוזאב א .טסאל ראדיזיא ר״ד ןוא רעבאהביל בקעי ,ןייטשדלאג
 ןוקלא־םיובגעפייא הנידע •שיפקאטש דוד ׳ה ,רוב ןופ ראטקאדעד םעד

 .1987 ילוי ,ביבא-לת
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 סופד״תואיגש ןוקית

 ׳מע הרוש ספדוה תויהל ךירצ

 17 הלעמלמ 9 הקימ׳ציטה הציגמיט

 19 20 " יקובלג יקובמלג

 79 4 " (תועטב ספדוה םשה) רבהביל ׳אה םהיניב

 164 הטמלמ 3 קישטראב קישטראק

 167 1 " קישראב קישטראק

 168 הלעמלמ 10 ,9 קישראב קישטראק

 171 הטמלמ 9 דאיאב באראב

 185 12 " רעקינאיאב עקנאיבאב

 194 הלעמלמ 6 סעלעמאפ ם׳ילא■ םירפא

 194 8 " ןגיובגלע םיובנעקלענ



 תויועט ןוקית

 דומע הרוש ספדוה תויהל ךירצ

 1 הלעמלמ 5 הקימ׳ציטה הציגימשיט

 1 20 99 הקבוד׳זרד הקבודזורד

 נ 20 *9 יקובלג יקובמולג

 1 20 99 ה׳ציבוהלוק ה׳ציבוחלוק

 1 21 99 ה׳צסיאז ה׳צשומאז

 5 3 99 קיטשרוב קי׳צרוק

 12 ןזור רעפעפ

 31 ליזארב ב "הרא

 31 ל״ז ןזור לאירזע ל״ז ןהב םייח

 32 ןהכ םייח ןזור לארשי םייח





 .א

 התוחתפתהב הרייעה





 הרייעה תודלות

 טסל רודיזיא ר״ד

 ל״ז תינומ יחא לש ורכזל שדקומ הז רמאמ
 (1945 רבמטפסב 14 — 1928 ילויב 19)

 דע תידוהיה התליהקו בחטסוא הרייעה תודלות תא ראתל איה הז רמאמ תרסמ
 הירוטסיהה ירפסב יוצמה רמוח לע םסובמ רמאמה .האושהו הינשה םלועה תמחלמל
 הרייע התיה אל םלועל בורטסוא יכ ,טעומ אוה הז רמוח ,וננובאדל .תוידפולקיצנאבו

 .הב ושחרתהש םילודג תוערואמ לע םיעדוי ונא ןיאו הלודג

 רטמוליק 35־כ ,ןילבול רוזיאב ,הקימ׳ציטה ,ןטק רהנ תודג לע תאצמנ בודטסוא
 רוזיאה לכ היה םימודק םינמזב .תובר תוציב בורטסואל ביבסמ .ןילבולמ תיברעמ־תינופצ
 הרייעה .ב׳צרפל בורטסוא ןיב ב׳צרפ תורעי קר ורתונ תעכ .םילודג תורעיב הסוכמ
 הנכשה הרייעה .בורטסוא לש רתויב הבורקה התנכש איה ,הנופצ מ״ק 16־כ ,ב׳צרפ

 .הברעמ מ״ק 20־כ תנכושה ,בוטרבול איה היינשה

 הרייעה תודלות .1

 לש יחרזמה לובגל דאמ בורק בורטסוא תאצמנ וב םוקמה היה 12*ה האמח ףוסב
 תא וסרהש ,םילוגנומה תשילפ ידי לע הרצענ רוזיאה תוחתפתה .תינלופה הכלממה
 התביבסו ןילבול ורזח 15*ה האמה תלחתהב קר .13*ה האמה עצמאב םש םיבושיה בור
 תינלופ היסנכשו ,רפככ תמייק רבכ בורטסוא החיה ןמז ותואבש עודי .םיילמרונ םייחל
 טנומגיז ינלופה ךלמה קינעה רתוי רחואמ הנש האמ .1441 תנש ירחא םש התנבנ ץעמ
 דחוימבו ,הורחא תויוכז םג ךלמהמ הלביק בורטסוא .הרייע לש דמעמ בורטסואל 1־ה

 .תבש ימיב דירי םייקל תוכזה

 תוחתפתה לש חפוקת היה ,הרייעל .דתיה בורטסוא רשאכ ,16*ה האמה עצמא
 הרייעה המקוה ,1543־ב ,בורטסוא ינפל םינש שמח הל ביבסמ רוזיאה לכל הריהמ
 ,תובישח רסחו ןטק םוקמכ התוא םירכוז ונאש ,ב׳צרפ ,בורטסוא לש התנכש .בוטרבול

 תובישיה םוקמכ השמיש איה .תינלופה הירוטסיהב בושח דיקפת ןמז ותואב האלימ
 האמב .הטילל ןילופ ןיב םיבושח םינויד םג ולהנתה .דבו ,ינלופה (םייסה) טנמלרפה לש
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 התיה תנגרואמ תידוהי הליהק .ב׳צרפ תביבסב יתוכלמ ץע ןומרא הנבנ ,ןכ ינפל ,15*ה
 .םידוהי 60־כ הב ואצמנ 1566־ב ;16־ה האמה תלחתהמ ב׳צרפב תמייק

 םינושארה םידוהיהש חינהל לכונ ,בורטסואל ב׳צרפ ןיב ןטקה קחרמב בשחתהב
 תאז התיה .17־ה האמה תלחתה וא 16־ה האמה ףוסב הארנכ ,ב׳צרפמ בורטסואל ואב
 לש םתנגה תחת בור יפ לע ואצמנש ,ןילופ ידוהי ליבשב תיסחי החוור לש הפוקת
 לש םיקאזוקה דרמ ידי לע 17־ה האמה עצמאב הערפוה וז החוור .םיינלופה םיכלמה
 1648־ב .ןילופ חחזמ־םורדו הניארקואב םידוהי לש םיפלא תורשע וחצרש ,יקצינלמח

 בורטסוא ידוהי .םיקאזוק םמצע תא וניכש םינלופ םירכיא ידי לע ןילבול ידוהי בור וחצרנ
 .תוחיצרהמ ולצינ הארנכ

 ירחוסל תופסונ תויוכז ןילופ יכלמ וקינעה 18־ה האמהו 17־ה האמה ךשמב
 1660־ב .ימוקמ רחסמ זכרמכ הרייעה לש הלדגה התובישח חא ופקישש תויוכז ,בורטסוא

 עודיה רפסמה .בר ןמזל התוחתפתה תא בכיע אל הז ערואמ דא ,שאב הרייעה לכ התלע
 50־כ .הרייעב םידוהי 60 ויה הנש התואב .1676־מ אוה בורטסואב םידוהי לש ןושארה

 המחלמה ידי לע רומח ןפואב בורטסואל ביבסמ רוזיאה לכ עגפנ ןכמ רחאל הנש
 חינהל לכונ .ב׳צרפב םידוהי העברא קר ורתונ 1718־בו ,הידוושל היסור ןיב תינופצה

 .המחלמה ידי לע העגפנ אלש ,בורטסואל וחרב ב׳צרפ ידוהימ קלחש

 ויה 1765־ב .18־ה האמה ךשמב תוריהמב לדג בורטסואב ובשיש םידוהיה רפסמ
 תידוהיה הליהקה לודיג .1676־ל האוושהב זוחא 500 לש לודיג ,הרייעב םידוהי 334 רבכ
 ךלמה ליבגה 1789 ילויל 21־בו ,םיימוקמה םיינלופה תונוטלשה תא גיאדה בורטסואב
 התובישחל הרושק התיהו דאמ ןכתי תאז הלבגה .בורטסוא ידוהי תויוכז תא ואלסינטס
 התכז ףאש הפי תימור־תילותק היסנכ התנבנ 1755־ב .ילותק זכרמכ בורטסוא לש
 הלוכי וב ידיחיה רתאה היסנכה הראשנ םויה דע .1783־ב 7*ה םולואפ רויפיפאה תכרבל

 .ראפתהל הרייעה

 (תיפוסה) תישילשה הקולחה רחאל ,1795־ב בורטסואב וציקל עיגה ינלופה ןוטלשה

 .תירטסואה תורסיקהמ קלח בורטסוא .דתיה 1815 דעו 1795־מ .תינלופה הכלממה לש

 .תימורה הירפמאה לא ןילופ זכרמ לכ החפוס ,ןוילופנ לע םיסורה ןוחצג רחאל ,1815־ב

 .1915־ל דע ,הנש האמ קוידב בורטסואב דמעמ קיזחה יסורה ןוטלשה

 םש הנוש ,םאתהבו ,שדחה ׳ץלדאיס זוחמל בורטסוא הפרוצ יסורה ןוטלשה תחת
 האציש תידוהיה הידפולקיצנאה יפל ." ׳ץלדאיס בורטסוא״ל "יקסלבול בורטסוא״מ הרייעה
 ןמז הז םהב תומוקמ םתואל תכייש ...בורטסוא" ,19־ה האמה ףוסב גרוברטפב רואל

 ."םהב תבשל םידוהיה תויוכז ולבגוה אל בר

 .םיבשות 2579 תב היסולכואה ללכמ 33% וויהש בורטסואב םידוהי 851 ויה 1856*ב

18 



 ריבסהל ןיא .םינש 41 ךשמב 278% לש רועישב לודיג ,םידוהי 3221 רבכ ויה 1897*ב
 תוידוהי תוחפשמ ואב וז הפוקתבש חינהל ונילע ןכ לעו ,דבלב יעבט לודיגכ לודיגה תא
 רועישב ךא ,הלדג (תירצונה) תינלופה היסולכואה םג .םירחא תומוקממ בורטסואל תובר
 טועימ וויה םהו ,בורטסואב םירצונ 2858 ויה 189ד־ב .םידוהיה לשמ הברהב ןטק
 .םידוהי ויה (זוחא 53) בורטסוא יבשות בור .םיבשות 6097 לש תיללכה היסולכואב

 ,19־ה האמה ףוסב .הגושגש אישב בורטסוא הרייעה התיה הפוקת התואב ,הארנכ

 רבע אל ,וננובאדל .התצואתמ דיספהל הרייעה הלחה ,לזרבה תוליסמ תשר תינב רחאל
 םג וז .דתיה .ימוקמה רחסמב העגפ יאדו וז הדבועו ,הרייעה תא םיווקהמ דחא ףא
 בורטסוא ידוהימ םיברו ,הקירמאל הפוריא חרזממ הלודג תידוהי הריגה לש הפוקת

 .םה םג ורגיה

 עודי .20־ה האמה תלחתהב בורטסוא לע תובישח לעב רבד םוש םיעדוי ונא ןיא
 ,(1907—1905) הנושארה תיסורה הכפהמה ןמזב הרייעב התגה תיסור תיאבצ הדיחיש קר

 לש הינשה הנשב ,1915 לש ץיקב .םילייחה ןיב תינכפהמ הסיסת לש הדימ .דתיהשו
 .תוברק לכ ילב הארנכ ,םינמרגה ידי לע בורטסוא השבכנ ,הנושארה םלועה תמחלמ

 םאתהבו ,תינלופה הנידמה התכוה 1918 רבמבונב .1918־ל דע ךשמנ ינמרגה שוביכה
 ."יקסלבול בורטסוא" ,םדוקה המשל בורטסוא הרזח השדח תיביטרטסינימדא הקולחל

 רשאמ הברהב ןטק בורטסואב םידוהיה רפסמ היה ,1921 *ב ךרענש דקפימ יפל
 3813 התנמ הלוכ היסולכואה .10%־כב קר לבא ,ןטק םירצונה רפסמ םג .1897־ב

 היה בורטסוא תביבסב םירפכב םידוהיה רפסמ .שילש םיווהמ םידוהיהשכ ,םיבשות
 — הנסארק ,42 — ה׳ציבוהלוק ,16 — יקובלג ,11 — הקבוד׳זרד ,11 — קירבוב :ןלהלכ

 בורטסואב תידוהיה הליהקה התנמ הלאה םירפכה יבשות םע דחי .17 — ה׳צסימאז ,50
 ,ןמז ותואב תידוהיה היסולכואה לש תיסחי לודגה יעבטה לודיגה תורמל .םידוהי 1414

 םיבר םידוהיש ןוויכ 1921 ירתא םג ןוטקל הארנכ בורטסואב םידוהיה רפסמ ךישמה
 .םוקמה תא ובזע

 ,בורטסוא ידוהי ןיב תרבגומ תיטילופ תוליעפ לש םינש ויה 30־הו 20־ה תונש

 הניטסלפל בורטסוא ידוהי לש םתיילע םג הלחה וז הפוקתב .תינויצה העונתה ללוכ
 בורטסוא ידוהי ייחב וז הפוקת .(בורטסואמ ןושארה הלועה הארנכ היה ןייטשריאפ רמ)

 .הז אשונב ךיראנ אל ןכ לעו הז רפסב םיעיפומה תונורכזב בטיה תראותמ

 האושהו הינשה םלועה תמחלמ .2
 תמחלמ תא וחתפו ןילופ ךות לא םיינמרגה תוסייגה ושלפ 1939 רבמטפסב 1־ב
 קר םישנאה ודחפ המחלמה תישארבו רוחאמ קחרה האצמנ בורטסוא .הינשה םלועה
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 ואצמ אל ונתחמשל ךא בורטסואל לעמ וסט םנמא םיינמרג םיסוטמ .ריוואהמ תוזגפהמ

 ןוויכל ברעמהמ תוריהמב םינמרגה וענ רבמטפס עצמאב .הצצפ הוושה רבד םוש תב

 ךרענ תינלופה הנגהה וק .בורטסואל ןוויכב ,הבודלוו ה׳צילדאיסל — ןופצהמו .ןילבול

 םישרפה ליח .בורטסואמ רטמוליק 40—20־כ ,יקסרימי׳זדאזרפ לרנגה לש ואבצ ידי לע

 דקפמכ רתוי רחואמ םסרפתהש ,סרדגא לרנגה לש ודוקיפ תחת ב׳צרפב זכור ינלופה

 ב׳צרפמ הרבעוה םישרפ תביטחו ןילבול השבכנ רבמטפסב 17*ב .הלוגב ינלופה אבצה

 ושבכ םוי ותואב .םינמרגה תומדקתה חא רוצעל חנמ לע ,בורטסוא ךרד הארנכ ,המורד

 וילייח םלוא ,בורטסואמ החרזמ רטמוליק 60 תאצמנה ,הבודולו הרייעה תא םינמרגה

 .םתוא ופדה יקסרימ׳זדאזרפ לש

 הנגהה רשוכ תא הסרה וז השילפ .ןילופל חוצעומה־תירב השלפ רבמטפס עצמאב

 תונמדזהה תא ואצמש םיבר םידוהי לש םהייח תא הליצה איה ךא ,לילכ טעמכ ינלופה

 22*ב רבכו תיניצר תודגנתה לכ ילב הברעמ וענ םיטייבוסה תוחוכה .םיצאנהמ טלמיהל

 טעמכ ךשמב .הבודולו הרייעה לומ ,גובה רהנ לש תיחרזמה הדגה לע ואצמנ רבמטפסל

 חורמל ינמרגה שוביכהמ ,ביבסמ םיוסמ חטשו ב׳צרפ םג ומכ ,בורטסוא הלצינ עובש

 ,ריבסהל ןתינ תינמרגה תומדקתהב הזה בוכיעה תא .םיינמרגה תואבצה לש םתברק

 הז ןורחא תודגנתה סיכ .םיינלופה תוחוכה תודגנתה ידי לע ,יקלח ןפואב תוחפה לכל

 ברקה ,הז ברק .רבוטקואב 5־ב קר ,תמיוסמ תיסור הרזע םע ,םינמרגה ידי לע לסוח

 השבכנ בורטסואו בורטסואמ רטמוליק 40*כ ךרענ ,ןילופל הינמרג ןיב המחלמב ןורחאה

 ,רבמטפס ףוסב םינמרגה ידי לע

 תופידרל ופשחנ םהו םהיתויוכז לכמ םידוהיה ולשונ ינמרגה שוביכה תישארב רבכ

 .תידוהיה היסולכואה לש חוכב הרבעהה .דתיה תונושארה תולועפה תחא .תורומח

 ורזח רתוי רחואמ םלוא ,בורטסואלו ב׳צרפל בוטרבול ידוהי ורבעוה 1939 רבמבונב

 זוחמל םיגוש םירוזיאמ םידוהי ריבעהל םייצאנה םיגיהנמה וטילחה 1939 ףוסב .התיבה

 תינכות ,בורטסואב ובשוה הלא םידוהימ םיבר .תידוהי הרומש םש םיקהל הנווכב ןילבול

 .1940 ץיקב הלסוח תידוהיה הרומשה

 ןיב .ןילבול רוזיאב 1942 ראורבפב הלחה ןילופ ידוהי לש תיסיפה םתדמשה

 .׳ץזלבב תוומה הנתמל סרמל 16*ב וחלשנש ,ןילבול ידוהי ויה םינושארה תונברקה

 ,ןילבול רוזיאל תונוש שוביכ תוצראמ םידוהי ריבעהל םינמרגה ולחה 1942 ביבאב

 בוטרבולל ועיגה לירפאב 15*ו 13*ב .םימיוסמ תואטיגל ןיבו תוומה תונחמל רשי םא ןיב

 .בורטסואל וחלשנ הלאה םידוהיהמ 300*ו ,םידליו םישנ רקיעב ,היכ׳צמ םידוהי םע תובכר

 ןנוכתהל םיימוקמה הרטשמה ידקפמ לכל תידוס הארוה הרבעוה 1942 יאמ תלחתהב

 ץילמה ,1942 יאמב 19*המ ותבושתב .ןילבול רומאב תונטקה תורייעהמ םידוהיה שוריגל
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 ,ריאמנגיז יפל .בורטסוא ללוכ תורייע ששמ םידוהיה חא םדוק שרגל ריאמנגיז דקפמה

 יכ ,היכ׳צמ םידוהי 300 ללוכ הארנכ הז **םמ .3062 גורססואב םידוהיה רפסמ היד
 םידוהיה בור ויה 1942 יאמבש חיגהל רשפאו בורטסואב םידוהי 1267 קר ויה 1921 ־ב

 .םוקמה ידילימ אל

 יפל .ונל תועודי ןניא בורטסוא ידוהי לרוגל רשקב תופסונ תוינמרג תוארוה
 רבוטקואב בוטרבולל בורטסואמ םידוהי ורבעוה ,םילוצינה ידי לע וקפוסש תועידי
 םע דחי הארנכ ושרוג בוסרבולל ועיגהש םידוהי םתוא .םהמ םיבר וחצרנ ךרדב .1942

 .1942 רבוטקואב 11 ־ב ׳ץזלבו רוביבוסב תוומה תונחמל בוטרבול ידוהי

 אולמב הדבע תיצאנה הדמשהה תנוכמש ןמזב םחומל וחלשנ בורטסוא ידוהי
 .ודמשוה רבכ ,ןילבולו ,וקארק ,השרו ומכ ,תולודגה םירעהמ םידוהיה בור .רוטיקה
 קוחר אל ,ןילבול רוחאב 1942 ביבאב ונבינש תוומה תונחמב בור יפ לע וגרהנ םה
 ,תלפרועמ הרוצב תוחפה לכל ,הארנכ בורטסוא ידוהי ועדי 1942 לש ויתסב .בורטסואמ

 .ולאה תומויאה תודבועה תא
 תרתחמה תעונת ןיבל םידוהיה ןיב בורטסואב םהשלכ םיעגמ ויה םא אוה קפס
 תורייעב רשאמ רתוי םיבוט ויה הלאכ םיעגמל םיאנתה יכ םא ,םינזיטרפהו תינלופה
 תודגנתהה תצובק .דאמ הליעפ התיה הביבסבו בורטסואב תודגנתהה תעונת .תורחא תובר
 תוצובקו (הרומ ,קדגופסר .א י״ע) 1940 לש ויתסב רבכ בורטסואב המקוה הנושארה
 .(םירחאו רודוס .ק /ץיבאיקרמ .קו .ו) 1942־ו 1941 תונשב ורצונ תופסונ תודגנתה
 קר םיקחורמה ב׳צרפ תורעי .תיטסינומוקה (הבודול הידראוג) ל״גל תורושק ויה ןבור
 .1942—1941 לש ףרוחהמ לחה םינזיטרפל זכרמכ ושמיש בורטסואמ םירטמוליק המכ

 בורטסואב תינלופה תרתחמה תעונת לש הסחי לע רורבב רבד םוש םיעדוי ונא ןיא
 לש ותודעמ הלגתמ הז רבד .התוא ןינע אל םידוהיה לרוגש רתויב ריבס .םידוהיל
 תגשמ לחה םוקמב בצמהו בורטסואב תרתחמה ינוגרא תא ראתמה ,יקסבו׳זורוד .ל
 בור לש יטסינומוקה ןעקרב בשחתהב ,םלוא .ללכב םידוהיה תא ריכזהל ילבמ ,1940

 .םידוהיל םיניוע ויה אל תוחפה לכלש תווקל לכונ ,תרתחמה תוצובק

 םה .ילילש היה אל יאדו בורטסוא תביבסב םינזיטרפה לש םידוהיה לא םסחי
 םינזיטרפה לש ןושארה םדקפמ .ינמרגה יבשהמ וחרבש םיטייבוס םילייח רקיעב ויה

 יתימאה ומש .1943־ב ברקב גרהנש ,"דוד" םשב רבעשל יטייבוס ןיצק היה הלאה
 ־חד לש ותצובק הפרטצה 1942 לש ביבאב .ידוהי היהו ןכתי יוניכה יפל ךא עודי וניא
 רבעשל יטייבוס ןיצק ,(טרבלא רודואית) "רודויפ" לש ודוקיפ תחת תינזיטרפ הדיחיל

 .םידוהי םינזיטרפ םע רתוי רחואמ הלועפ ףתיש רודויפ .ינלופ אצוממ

 וסינ םינזיטרפה .1942 רבמבונב ךרענ רודויפ לש סיגזיטרפה לש ןושארה ברקה
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 וצלאנ ,וננובאדל .ב׳צרפ ידוהי לש הצובק ורתתסה וב רעי לע תינמרג הפקתה ףודהל
 רודויפ תדיחי השבכ רבמצדב 17־ב .םוקמב וגרהנ םידוהיה בורו ,תגסל םינזיטרפה
 הצובקה המקוה 1943 לש ביבאב .םירחא העצפו דחא רטוש הגרה ,בורטסוא הרייעה תא
 ותדיחי םע דחי ב׳צרפ תורעיב רקיעב הלעפש ,ןפשנירג ליח לש תידוהיה תינזיטרפה

 .רודויפ לש

 תטילש תחת בתטסוא .דתיה 1944 לש ןושארה קלחהו 1943 לש הינשה תיצחמב
 תא ושבכו םינמרגה ורזח 1944 לירפאב קר .תיטסינומוקה (הבודול הימראה) ל״אה
 .1944 ילויל 22־ב בורטסואל וסנכנ םיטייבוסה תוחוכה .רצק ברק רחאל בורטסוא

 עווארטסא ץא םאג־טפיוה יד • טורטסואב ישארה טוהרה
8 01810 511X6105{ז0\זי 
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 שאל שא ןיב הרייעה

 ביבא־לת / וייטשרייפ םהרבא
 ׳׳םיקידצ תכרבבו לזפב דלת לכה"

 א
 תמחלמ תרפ דע תיתשורח הרייע התיה ןילבולמ מ״ק 40־כ תנכושה בורטסוא

 יעדוי ויה םהמ םיברש ,םירחוסו הכאלמ־ילעב ויה היבשות בור .הנושארה םלועה
 .הרות

 םירלדנסה ,םיטייחה ,םיקסרובה — הלש הכאלמה־ילעב לש םירצומהו םהיפכ תנובת
 ׳ר ורציי התוא ,הלש הריבה תמסרופמו תעדונ התיה ןכו תחבושמה התמיאב ונייטצה רכו
 ־־רורב ץוביקב תידוהי ותיער םע םויה יחה אריפש המלש לש ובס) ל״ז ריפס םיתמ
 םירחוסה ושע הבו הרוחסה הקווש הב ,ונתרייעל ירחסמה זכרמה התיה ןילבול .(ליח

 .םהיתוקסיע

 זכרמ קר .תורצ רפע תוטמס ךרואל ,ינשל דחא םידומצ ,ץעמ םייונב ויה הרייעה יתב
 ינימ לכל תויונח ןכו (טארטסיגמ) הצעומה ןיינב ןכש וב ,םינבאב ףצורמ היה הרייעה
 ירשקב ודמעו המדא ידבוע ויה םבורש ,םינלופה וררוגתה הרייעה יווצקב .תורוחס
 אלו םינגוה ויה היסולכואה יקלח ינש ןיב םיסחיה .תידוהיה היסולכואה םע רחסמ

 .םדצמ ימשיטנא סחי שגרוה

 ונהיכש םיגיצנה לש םהיתומש .הצעומב םירחבנ םיגיצנ ולהינ הליהקה ינינע תא
 השמ (3 ;ןייטשרייפ לשרה (2 ;רקוצ םהרבא (1 :ויה 1914־ב ינמרגה שוביכה דע
 ידיל גוצייה תא םיריבעמו םתנוהכ תפוקת רחאל םיפלחתמ ויה םיגיצנה .אריפש שריה
 טלחוה הבו שדח דעו רחבנ ,1909—8-ב המייקתהש םיבשותה תפיסאב .םישדח םירחבנ
 :ופסונ םהילעו ליעל םירכזנה תשולש ויה דעווה ירבח .םידסח תולימג תפוק דוסי לע

 ׳חרב ןכש הפוקה לש דעווה .דלוגרווש ריאמ קחציו ןייטשנייו היעשי ,ריפס דוד
 ,דעווה םלואב הנקתוהש זגה תרואת ויה לודג שודיח .ץנירג עשוי ׳ר לצא ,יקסלבול

 רתומל .םיבשותה יתבב שומישב זא ויהש טפנה תורונמ תמועל הלודג הכפהמ התיהש
 .הבר האנהבו החמשב םלוכ ידי לע ולבקתנ ריהב רוא וציפהש זגה תורונמ יכ ףיסוהל

 תפוקל ומרתנו ופסאנש םיפסכה תרימשל הדבכו הלודג לזרב תפוק שכר דעווה
 האוולהה תא ריזחהלו הב רזעהל היה לוכי האוולהל קקזנש ימ לכו ,םידסח תולימג

 .םימולשתב

 .הפיככ יונב היה וגגו תומוק יתש ןב היה אוה .ויפויב ןייטצה הרייעב תסנכה־חיב
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 ונמזוהש םינפא ידי ירפ ,ץע יביהרמ תולזמב הלוכ תרטועמ הפיכה התיה םינפבמ
 ינשמ .תולזמה בוציעל םיגמא ונמזוה הבקסוממ םג יכ ,ורמא ףא .השרוומ וז הרטמל
 תולעפתה וררועו םייתימאל םובשח םהיאור לכש תונוליו ץעכ ורייוצ שדוקה ןורא ידצ

 .םלוכ יניעב

 רחשה תולעמ ,דימת ונממ עקב הרותה לוקש ,שרדמה־תיב ןכש תסנכה־תיב דיל
 .בירעמו החנמ תליפתל ,ברע ידמ ל״ז יבא םע תכלל יתגהנ םשל .הלילה תוצח דעו

 ןיב ,דחא ברעב .הז שרדמ־תיבב עריאש ןפוד אצוי ערואמ ינא רכוז יתודלי תונשמ
 ־תיבל .םימר תולוק עתפל וצרפ ,הליפתב םידמוע םיללפתמה לכ דועב ,בירעמל החנמ
 ,המש היה םירמ היח ,הריעצ הרוחב הצרפ — םירבגל קר דעוימ עודיכש — שרדמה

 המבה לע התלע דימ .םידוחב המכ םג ואב .דמיע דחי .רקוצ םהרבא לש ותדכנ התיהש
 עונמל ושקיב שרדמה־תיב יאב .םילעופל תועיגמה תויוכזה רבדב םירבד תאשל הלחהו
 תליפתל שדוק אוהש םוקמל ץורפל .דשאכ התזעה לשב ןה ,הירבד תא תאשל הנממ
 התיה םירמ היח .ףקותב ןהל דגנתה להקהו ,העימשהש תועדה לשב ןהו םירבג
 היתועד ןכו הלש השעמה .הרייעה ידוהי ינזואב ץיברהל השקיב התרות חאו תינכפהמ

 .הבסל הבר שפנ תמגע ובסה

 דחא ץימב .יתודלי ימימ ינורכזב תרחנ עשעשמ ףאו האילפ אלמ רחא ערואמ
 ואצומ יכ וילע ורמא) ותחפשמ ינבו יסור טפוש רג (הרייעה לכב ויה הלאכ השולש)
 הלא ויה .םימר תולוק ותיב תספרממ ועמשנ ,םיברעה דחאב ,עתפלו .(ראצה תחפשממ
 תולוקה וליאו הניגנ ילכ אלו םישנא אל תספרמה לע וניאר אל .הניגנו הריש תולוק
 .תואתשהו האילפ אלמ דמע תיבל ביבסמ ףסאתהש להקה .ללחב םיטשפתמו םיעמשנ

 תולוק תא הציפמה איה איהו "םיאלפ תבית" וזיא םש תדמוע יכ וניחבה ןיע־ידחש דע
 םיאלפה תביתב םיבשוי דואמ םינטק םידלי יכ וריבסה "רבד־יעדוי" .הניגנהו הרישה

 ...תולוקה תא םיעימשמה םהמהו תאזה

 ב

 ידיב הפרשנו הדחכנש יתדלוה תרייעמ יבלב םירומש םיבר תודלי תונורכז דוע
 תנמ הרייעה ידוהי ועדי הנושארה תימלועה המחלמה ימיב םג םלוא .תיצאנה היחה
 הדקפש ,יסורה אבצה תונוטלש םעטמ ,הדוקפ תאצי םימיה דחאב .השודג לבס
 תורייעל וחרב םלוכ .הרייעה תא בוזעלו םהיתב תא שוטנל הרייעה ידוהי לכ לע
 לכ ולע הרהמ דע ןכאו הרייעהמ תולוע ןשע תורמת יכ וניאר קוחרמ .תוכומסה
 .תיב ירסח םיטילפל ונלוכ ונכפהנ הליל ןיבו םשוכר טעמ ףרשנו שאב םידוהיה יתב

 יגטרטסא םוקמכ בורטסוא הבשחנ ,1914 תנשב ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב
 ואבוה הנידמה יבחר לכמ .גוב רהנהמ ליימ הששכ תנכוש התויהב ,יסורה אבצה יניעב
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 המחלמל םינושארה םימיב רבכ .םילייחה ליבשב הנגה תוחוש תריפחל םישנא הילא
 ישבוחו תוטופאק ישבול ,םידוהי הברה םג ויה םיסייוגמה ןיב .התועמשמ תא ונעדי
 ידוד תא םג יתשגפ םיסייוגמה ןיב) תיזיפ הדובע לש המעט ומעט אל םדועמש םיעבוכ
 תמיאמ ושקיב שוכר ילעב ,םידוהי .(ושגופל הכוז יתייה םא קפס ,םייוג אלולאש

 יאלמ — ונשוכר טעמ תא .םתושרב ויהש ךרע־ירבד וא םפסכ איבחהל המחלמה
 םג םש .תיבה ףתרמב ונאבחה —- םירחא ןילטלטמו תיב־ילכ ,ונתוגחב היהש תורועה
 ףתרמה חתפ תא .ד״יה דלפנמולב ריאמ לאיחי ׳ר יוליעה ברה לש ותירפס תא ונאבחה

 .ונשוכר לכ ןומט םהירוחאמ יכ עדי אל שיאו םינבלב ונמסח

 ךות הרייעה תא בוזעל יסורה אבצה וצב ווטצנ הרייעה ידוהיו םימיה ופלח אל
 ,דתיה םיחרובה ןיב .בורטסואל םיכומסה םירפכלו םירעל ונחרב .תועש עבראו םירשע
 וניאר ,ונתיבמ םיקחרתמ ונא דועבו .ריעצה יחאו יתוחא ,ירוה :יתחפשמ םג

 םילייח ונתוא ורצע ב׳צראפ הרייעה ןמ המ קחרממ .הרייעה ןמ םילועה ןשע תורמת
 העמושב .ךושחו תובע רעי ךרד תומהב רדע ליבוהל ילע ודקפ םילייחה .םיינמרג
 הארמל .םינמרגה ידימ ינגרחשל ידכ ,םינונחתבו יכבב יתוחא הצרפ םינמרגה ירבד
 לש תועובש השיש ץקמ .יתוחאו םירוהה תשקבל ונענו םביל ךכרתה יתוחא ינפ
 וראשנ ,וחרבש םידוהיה ןמ םיבר) בורטסואל ונרזח ׳ץירזמבו ב׳צראפב םילוטלט

 .ץעמ םייונב ויה היתב ןכש ,שאב התלע הלוכ הרייעה יכ וניאר ונבושב .(היסורב

 — ךומס רפכב ץירפה לצא םירוגמ ונלביק ,תובר תויולדתשהל תודוה ,ונא לבא

 תפצורמ התיה אל ,ץירפה ידבוע תא םימיה לכ השמישש םירוגמה "תריד" .יקנאיבאב
 .ונל ןתינש המב ונקפתסה הרירב תילב .שק תרקת התיה התרקתו

 לבא .ונתיב םג היה םהיניבו שאב םלוכ ולע הרייעה לש ץעה יחב ,רומאכ
 ינש ונינב וסרהנש םירונתה ינבלמ .קוזינ אל ונשוכר טעמ תא ונאבחה וב ,ףחרמה
 ראש תא ונינב קושב ונרכמש רותסמה ןמ ונאצוהש תורועה תרומתו םירוגמ ירדח
 ינמרגה שוביכה תחת ןוטלשה תונש שולש .תיב ילכב ותוא ונדייצ ףאו תיבה יקלח
 ,תבש תורג תקלדה לע ורסא םייאבצה תונוטלשה .הרייעה ידוהיל דואמ תושק ויה

 ולכנתה םידוהיה לש רחסמל םג .הלילה תכשח תא ועיקבי תורנה רוא ינרק יכ ששחמ
 .םיינמרגה תונוטלשה

 ג

 יתבייוח ינא םג .ינלופה אבצה םקוהו תיאמצע הנידמ ןילופ הזרכוה ,המחלמה רחאל
 אל ידכ ,ןילבולב החפשמל בורטסוא תא יתבזע ל״ז יבא תצעב םלוא .יאבצ תורישב
 סחי היה םיידוהיה םילייחל וסחי ,שדחה ינלופה אבצה יכ רוכזל ךירצ .אבצב תרשל
 לע רומשל ודקפוה םתיא דחיש ,םינלוסה םילייחה ןמ תובר ולבס םהו ימשיטנא
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 ןיב המחלמל — הנווכה) ןילופ תא םיסורה ושבכי םנמא םא יכ ,ןעט יבא .״תדלומה״
 דגנתה וללגב ףסונ םעטו אבצל םירז םיחרזא וסייגי אל םה (1921 תנשב היסורל ןילופ
 ינבמ שיא יכ ונתוא ךריבו הרייעב ההשש ,קידצה ברה תכרב ונילע הרוש :היה יסויגל
 תורשפאה רסוחמ רקיעב העבנ תורישה ןמ העיתרה לבא .אבצב תרשי אל ונתחפשמ
 םייתנש .םיידוהיה םילייחל רומחה ימשיטנאה סחיהמו אבצב הפירט תליכאמ ענמיהל
 קמחתהל ידכ ,םידידיו םינוש החפשמ יבורק לצא יתנסכאתהו םוקמל םוקממ יתדדנ םימי
 הייופצו סופיטה תלחמב הלח ל״ז אבא יכ ■העידיה ילא העיגהשכ לבא .תורישה ןמ
 יתקפסה דוע םנמאו .וילוח תטימ לע ורקבלו התיבה אובל יתטלחה ,םייח תנכס ול

 .סופיטה תלחמב יתקבדנ ימצע ינא לבא ,םייחב ותוארל

 .הידיב יתלפנ םנמאו ,תיאבצה הרטשמה ידימ קמחתהל ידיב הלע דימת אל

 םידידיו החפשמה יגב לש םיצמאמה לכו הבודאלבב םימי עובשכ רצעמב יתקזחוה
 בצייתהל וצ ידיבשכ יתררחוש ,ןיעל תיארנ הביס לכ אלל ,עתפלו .וליעוה אל ינררחשל
 ׳ר ברל יתכלה יסיכב היהש וצה םע .הקסלדופ־אלאיב ריעב רתוי רחואמ םייעובש
 ברה .ל״ז יבא ידידימו בורטסוא לש הבר רבעב היהש (ול וארק ךכ) רלאיב לאומש
 תא לוקשלו רהרהל בירעמ תליפתב "ךינפלמ הבוט הצעב ינחנתו" תרימא תעשב יכ ץעי
 .יאבצה תורישל בצייתהל םיבר םיטבל ירחא יתטלחהו יתישע ךכ ןכאו .םיאבה ידעצ

 ןמ טמתשהל טילחה רשא ,יריע ןב ,קוטשניב ףסוי תא יתשגפ סויגה תכשלל יכרדב
 ריעה ןמ הלגעב ומיא תייוולב עסנו השא ידגבב שפוחמ היה אוה .ריחמ לכב אבצה
 והודירוה םה .םהיתודשח תא ררוע ותשופחתב אוהו ,םילייח ידי לע ורצענ םכרדב .אלאיב

 .ד״יה .טפשמו ןיד אלל תוירזכאב והוגרהו רעיל ותוא וררג ,הלגעה ןמ

 תצובק םע דחי .אבצל רישכ יתאצמנו תימוקמה סויגה תכשלב יתבצייתה ינא
 ,ןוריט אוה ףא ,יריע ןב ,רכמב יתשגפ תבכרב .(גרבמל) בובל ריעל יתחלשנ םינוריט
 ןייוזמה יוווילה תורמל .ןילבולל עיגנשכ חרבנ ונינש יכ ונטלחה ונבלב ,ץנירג לואש
 ימעפ יתמשו ידורב דיליכ תוהז תדועת יתגשה .ונתינכת תא עצבל ונידיב הלע
 םייעובש ץקמ .םיבר םימי הכרא אל הוולשה םלוא .ידוד תיבב יתנסכאתה םש ,השרוול
 רצעמ ימי השולש רחאל .הרטשמה תנחתל וילא תוולתהל ילע דקפו רטוש עיפוה
 ליבוהש רטושה .יתוהז תא םש רשאל ידכ ,ידורבל ףסונ ריצעו יתוא ריבעהל טלחוה
 ־םיליחב גוהנל דציכ תויאבצה תונקתה תא עדי אלו רוב היה תבכרה תנחתל ונתוא

 ינא יכ יתפסוהו לגרב תכלל תחת תילמשחב עוסנל בטומ יכ ול יתעצה .םיריצע
 ךישמנ ונביל תא דעסנש רחאלו ידוד תיבל החוראל רחאה ריסאה תאו ותוא ןימזמ
 םיחרואה רדחב םתוא יתבשוה ידוד תיבב .וביל לע ולבקתה ירבד .ידורבל ונכרד תא
 ירבדו תוסוכה תא םהינפל יתדמעה .הקדוו — דוביכ איבהל חבטמל יתינפ ינאו
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 .ידיב הלובחת יכ דשח לכ ובלמ גיפהלו םיחרואה תסנכה תא ןיגפהל ידכ ,םינוש הפאמ
 רוזחל המהמתמ ינא יכ רטושה הארשמ .הצוחה — םשמו חבטמל יתקמח דימ לבא
 ינא לבא הבר המוהמ המק ביבסמ .תיבה רצחל תוירי שולש תוריל טילחה ,רדחל

 .תרחא הדוד לצא יתייה רבכ

 ,ובצייתה םרט רשא ,סויג יבייח לכ יכ תינלופה הלשממה הזירכה םייעובש רובעכ
 אל עודמ הלאשל .סויגה תכשלב יתבצייתה בוש .שנעיהל ילב ,ןכ תושעל ולכוי
 המחלמה תעב היסורל םינמרגה י״ע ורבעוה יתודועת יכ יתרמא ,הכ דע יתבצייתה
 ךשמב םינומיאל םינולס ריעל יתחלשנ .אבצל סויגמ ינא רוטפ יכ בותכ היה הדועתבו
 קידצה תכרב אלא תאז ןיא .םלשו אירב התיבה יתבש ןכמ רחאל .תועובש השולש

 .(םייקמ ה״בקהו רזוג קידצה :רמאנכ) יכרד לכב יתוא התוול

 ד
 .יתשא תא יתרכה הב ,םודארב ררוגתהל יתרבעו הרייעה תא יתבזע .םינש ופלח

 ,םלוא .ידמל בוט היה ילכלכה ונבצמו תונב יתש וגל ודלונ .םישדח םייחב יתלחתה םש

 — םיטקיפיטרס גישהל םיצמאמ ונכסח אל .תעה לכ יב םעפ הצרא תולעל ןוצרה

 בלב ןניק דחפו החפשמהמ הדירפה התיה השק .םיברועמ תושגרה ויה ,ולבקתנשמו
 .תפסכנה ץראל הילעה תארקל החמשה .דתיה הבר ,תאז םע .עודי־יתלבהמ

 יתשא ויה ימיע דחי .ךוטגנישו חתרמ" הינאב 1933 יאמב דחאב הצרא ונעגה
 לארשי ,יסיג םג .םישדוח השולש תב ,הנטקהו ,עברא תב התיה הרוכבהש ,יתונב יחשו

 .ונמע הלע ל״ז ץנירג
 םיברעה םג ...טהול ןיסמח םויב ונינפ תא הלביק — ונעגה וילא למנה — הפיח
 לע יכרודב בוצעו גאדומ יתייה .ונביל תא ונינרה אל םיכלכולמה םהידגבב םילכורה
 םירז ונשגרה .ונינפ תא לביק אל שיאו ונל הכיח אל שיא יכ ,לארשי־ץרא תמדא
 תעדל ילבמ הנאו הנא םיצצורתמ ונאו עוקשל רבכ הלחה שמשה .תוצע־ידבואו
 היה רתוי רחואמ רשא ,םמ ןודאה) בבל־רב ידוהי ונילא שגינ עתפל .ונילע אהי המ
 יניעב היה אוה .ילא אובו וילטלטמ תא חק ,גואדל ךל לא :רמאו (בוט דידי יל
 .ונל רוזעל םנוצר זעש םישנא ןיב ,תירבע ריעב ונייה הרהמ דעו לאוג ךאלמכ
 רייד םע למרכה לע הריד ונאצמש דע םימי םייעובשכ ותיבב ונתוא חריא סמ ןודאה
 החפשמ בורק לש תשורחה־תיבמ תורוע אבייל תינכות ימע .דתיה הצרא יאובב .ףתושמ
 אוביי יכ יל ררבתה הרהמ דע לבא .לארשי־ץראב ונכוסכ שמשלו ,חמצ לטומ ,ילש
 .הנושארה יתינכת הלטוב ךכ .ןילופמ אוביימ רתוי םלתשמ הירגנוהו הקירמאמ תורוע

 םגו יניעב וארנ אל יל ועצוהש תונוש תועצה .דואמ םישק ויה הסנרפהו הטילקה ילבח

 .יל היה אל והשלכ עוצקמ
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 איה — תונטק תודלי יתשו השא — החפשמ סנרפל יכ ,שואייה ףס לע יתייה
 רידסהל תועיסנ ןכוסל יתינפו ןילופל הרזח לע בושחל יתלחתה ףא .דואמ הבר תוירחא
 הלעמ ינא דציכה :הקעצ לוק ילע םירה יתשקב תא ןכוסה עמש דשאכ .יתעיסנ תא
 לויטמ התע הז רזח — תועיסנה ןכוס יל רפיס — ומצע אוה י יבל לע תאזכ הבשחמ
 הילע ןוישר) טקיפיטרס לבקל ידכ ,ונוהמ תיצחמ תתל ןכומ םש ידוהי לכו ןילופב
 ,הצרא יתאב ינא רשאכ" י ץראה תא בוזעל בשוח ינא וליאו (תירוטדנמה הלשממה םעטמ

 ,השק יתדבע ,יתדבע לבא ,ךלשמ עורג יבצמ היה — שיאה רפיס — םינש רשע ינפל

 ."יתמקה קסע הזיא הארו

 1934 תנשב .ץראה תא בוזעל יתעד לע דוע יתילעה אלו ילע ועיפשה וירבד

 יתלביק ףאו יאנוכמכ יתדבע .הפיחב חוכה תנחת תמקהב הנוב־ללוסב דובעל יתלחתה
 דע יתדבע וז הדובעב ."הנוב־ללוסמ איצממה" הנוכאש יתיכז ףאו לועיי לע סרפ

 .תואלמגל יתשרפש
 ה

 האושה ןמ םילצומ םידוא הצרא עיגהל ולחה ,היינשה םלועה תמחלמ םותב
 רשא ריעה ינבו םידידיל תונפל — ץראב ונריע ינבמ המכ — ונטלחה זא .הלודגה
 התיה תונעיהה .האושה ילוצינ — ונריע ינבל הרזע תשקבב ב״הראל ותעשב ורגה
 עיגה 1951 תנשב .יתיב דויצו םידגב ,ןוזמ תוליבח עיגהל ולחהו הבחר דיבו הבר
 רחאל .האושה ילוצינ ,ויחא ינב םע השיגפל (ןהכ) ןאכ םייח רמ (ב״הרא) רבנדמ הצרא
 הפוקה דעוול .הרייעה ינב ןעמל םידסח תולימג תפוק דסייל ונטלחה תויסוכ תקשה
 ןרק השמ ןכו הכרבל םנורכז ,ןרוהנייטש בד ,לאנברבא לאומש ,ןוקלא הירא :ורחבנ
 .א״לבי ןרפש היראו ל״ז ןרטש ףסוי :ורחבנ תרוקיבה תדעוול .הלאה תורושה בתוכו

 וניצמאמ ,ןכאו .ל״וחב ונריע־ינב םע םירשקה קדהל דעווה טילחה ,ודסוויה רחאל דימ
 רקיעבו ב״הראב בורטסוא יאצוי ןוגריאמ תומורת ונלביק הנשב הנש ידמו ירפ ואשנ
 אלש ,םידדוב םישנאמ תודבכנ תומורת ןכו קרוי־וינב םיבשויה בורטסוא ינבמ
 תפוק .ליזארבב םיבשויה בורטסוא יאצוי םע םירשקה תא ונקדה ןכ־ומכ .ןוגריאה ךרדב
 םימולשתב ורזחוהש ,םייתנש לש הפוקתל ,ונריע־ינבל תואוולה הקינעה םידסח תולימג
 תרהודה היצלפניאה לשב ,םינש שולשכ ינפל לועפלמ הפוקה הלדח ונרעצל ךא .םיישדוח

 .תיראטינומ תוביצי רדעיה לשבו ץראב םינש הז תררושה

 ומכתסה הבצמה תמקה לע תואצוהה) האושב ופסינש ונתרייע ינב רכזל הבצמ ונמקה
 תלחמל יטנגוטיצ ןוכמ תמקהל רלוד 10,000 ונמרת ןכ ומכ .(רלוד 8,000־כ לש ךסב

 .רמושה*לתב אביש ש״ע םילוחה־תיבב סקאז־ייט

 ,ןוקלא הבוט ,ןייטשדלוג קחצי ,רבאהביל בקעי :םה םויה םינהכמה דעווה ירבח
 .ןייטשרייפ .א
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 הריגה ,המחלמ ,תוער*

 לי" רורב / אריפש המלש

 תורזופמ ויה הז םשב תורייע יב ,ייוול־תומשב ףאו םיבר תומשב הארקנ בורטסוא
 דחא) יקצלדש־בורטסוא :קיודמב הנייצל היה ךירצ ךכ םושמ .םיבר ןילופ ילבחב
 — יקסייבלעכ בורטסוא ;(יראצה שוביבה תחת ונמזב ויהש ,ןילופב תוזוחמה תרשעמ

 ,םייראצה תונוטלשה לש היצקיפיסורה תוינידמל םאתהב — ונתרייע לש יסורה המש

 יכ ,יקסלדופ־בורטסוא ;םיבר םייבאלסווארפ תד־ינהב ורג וניתומוקמב יכ בשחתהבו
 רשאכ ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאל םלוא .השילדופ רוזיאב הנכש הרייעה ירה
 — יחכונה המש ןאכמו ןילבול זוחמל בורטסוא החפוס ,התואמצעל התכז ןילופ

 ("בורטסוא יזיע") "סעזאק רעווארטסא" — ונתרייעל היה יוניכ־םש םג .יקסלבול בורטסוא

 ויהש תוברה םיזעה "תוכזב" הז יוניבל התכז איה יכ חינהל שי ."םלח ימכח" לקשמ לע
 .יוניכה ןאכמו — הב

 דועית אל ףאו םיירוטסיה תורוקמ ונידיב ןיא ,ונרעצל ?בושייה דסונ יתמ
 םתריגה תישאר םע םקוה הז בושיי יכ ,רעשל שי .בושייה לש ודוסיי ןמז לע והשלכ
 לע ודיעיש םהשלכ םיכיראת ונייצ אל בושייה ינקז .ןילופב םידוהיה לש םתובשייתהו
 הפירשה :ומכ ,םיימוקמ תונוסאל וא םיירוטסיה תוערואמל ןתוא וכימסה אלא ,ויתודלות
 הלודגה הפגמה ;הנושארה הפגמה ;תינפאי־תיסורה המחלמה ;היינשה הפירשה ,הנושארה
 הרייעה לש תורבקה תיבב לודגה קידצה לש להואהו תוקיתעה תובצמה ךא .המודכו

 .בורטסואב ידוהיה בושייה לש םירישעה םהיתודלותל תודע םה

 לכ רשא תונוש תופוקת הילע ורבע ןכ ,םינוש תומשב הכרבתנ ונתרייעש יפבו
 ־תוצראל תינומהה הריגהה הלחה תיחכונה האמה תישארב .ןויצלו םשל התכז ןהמ תחא
 םהיתוחפשמ תאו "הקירמאל טלמנה" ראותב הזכ רגהמ הנייצ הרייעה לבא .תירבה
 םיבייח רשא ,אבצ־יאצוי םיריעצ ויה הקירמאל ורגה רשא םינושארה ."םיצנאקירמאה"
 ויה .סייגתהל וצר אלו .תובר םינש וב תרשלו יסורה אבצה תורישל בצייתהל ויה
 יסורה ראצה דגנ הדירמב םיברועמ ויה רשאו קוחה םע וכבתסהש הלאכ םג םהיניב
 ידוהי ברקב רימחהו ךלהש ילכלכה בצמה היה הריגהל ירקיעה עינמה לבא .1905־ב
 תירבה־־תוצראב הרצונ םינשה תצורמבו ונתרייע לע ףא חספ אלו הפוריא־חרזמ
 יתש ןיב ,הרייעה ידוהיל תובר הרזע רשא ,בורטסוא יאצוי לש "טפאשגאמסדנאל"
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 הרייעב שבגתהל הלחה הנושארה תימלועה המחלמל דע טא־־טא .םלועה תומחלמ
 .םינשוימה םייחה־תוחרוא דגנ ץצוח האצי ,דשא השדח תוגיהנמ

 שדוחב רשאכ ,הנושארה תימלועה המחלמה תונשב הרייעה העדי םישק םימי
 ראופמה תסנכה תיב םגו הידוהי לש םשוכר לכ ןכו שאב הלוכ הרייעה התלע 1915 טסוגוא
 רחאל .םשפנ לע טלמיהל אלא הרייעה ידוהיל רתונ אל .תובהלה תלוכאמל היה
 החירבה יכ וסרהנ םהיתב לבא ,םיבר םידוהי הילא ורזח הרייעה תא ושבכ םינמרגהש
 תנשב .םשוכרו םהיתב תא אל ךא ,םהיתושפנ תא הליצה תוכומסה תורייעלו םירפכל
 הגיסנה ןיב — םינמזה ןיב םלוא .התואמצעל ןילופ התכז וגוסנ םינמרגהש רחאל ,1918
 ושעו הרייעה לע "םיצבוחלאב״הו םיניארקואה ולפנתה — תואמצעה לע הזרכהה ןיבל

 ןילופ לע ותולפנתהו םודאה אבצה —־ םהירחא .וסרהו וסנא ,ודדש םה .םורגופ הב
 .תידוהיה היסולכואב השק ועגפ ימוקמה םגו יזכרמה ןוטלשה יפוליח לכ .הנממ ותגיסנו

 תונשב קר .ןוטלש יפוליח לכ לש םינושארה ויתונברוק דימת וננה םידוהיה ונא ןכש
 ידוהי .םנוקיתכ םימיל ונתרייע םג התכז ,םסבתהל לחה ינלופה ןוטלשה רשאכ ,םירשעה
 םינוגריא םימקומו םיחתפתמ םיירוביצה םייחה ,םיגוש תומוקממ הילא םירזוח הרייעה

 .תוירפסו תודוגא ,תוגלפמ ,םהינימל

 ילכלכה םבצמ ,שאר םירהל בוש הלחה תינלופה תוימשיטנאהו םימיה וכרא אל
 הריגהו תולודגה םירעל הדידנ הלחה תונטקה תורייעהמו דואמ רימחה םידוהיה לש
 תווקתב ,הבר תויטמארדב הנייפאתהש הפוקת וז התיה .לארשי־ץראלו םיל־רבעמ לא

 .תובזכא — תוחפב אל םג ךא ,תומולחו

 תוידוהי תוסנרפ

 רהנה — חרזממ .דפייווהו גובה תורהנ ןיב ,תיגטארטסא הדוקנב תנכוש בורטסוא
 העודיה ,הנשטנל הרייעה — םורדמו בוטראביל — ברעממ .הבודאלו ריעהו גוב
 — ןופצמו ןילבול — תנכוש רטמוליק 35 קחרמב .הב ומייקתהש םייתנשה ״םי׳דירי״ב

 ,ביבסמ היתונכש ןיבל הניב דירפמה ,ונתרייע תא ףיקמ תובע רעי .ב׳צראפ הרייעה

 תייבגו הלטהל תוכז תלעבו תיתד הימונוטוא תלעב ,דתיה ונתרייע .התייסולכואו םירפכה
 ־דומלת תקזחה ,םישמש ,םיטחוש ,םינייד ,םינבר קיסעהל ידכ ,הליהקה ידי־לע םיסמ

 .הליהק־םמו הטיחשה לע לטיהמ ובגנ םיסמה .תורבק־תיבו הרות

 הירוביעבו תוחפשמ 1200־כ התנמ הרייעה לש הבור ,רתיהש תידוהיה היסולכואה
 לש הרייע התיה וז .תולכור ,רחסמ ,הכאלמב וקסע םה .תירצונה היסולכואה הררוגתה
 םידיבעמה .20־מ רתוי — תורוע־ידבעמ :תונוש תוסנרפו תובכשה לכמ הדובע־ישנא
 תטמיסבש הלא םלוא .ודבע אל םמצעבו םיריכש םידבוע וקיסעה ,םידיסח ויהש
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 תורועה תא .םיחלשה דוביעב םחילעופל ורזע ,חציגימשימ רהנה דיל ,םיסרובה
 תא וקוויש ונשטנלב יתנשה דיריל םג .היסורל ןכו התביבסו ׳זדולל וקוויש םידבועמה
 .תומהבה ןמ וטשפוהש תורועה ירחוס וזכרתה תואקסרובל הכאלמה יתבל ביבס .םתרוחס

 *ישוע ,םינעבוכ ,םינעצר ,הנמזה יפל חיצקפנוק ירציימ ,םיטייחו םירלדנס הרייעב ויה

 וסנרפתה הז רחסממ .ומצע ינפב "טבש" םהש םיסוס־ירחוס םג ויח .םינוורפו םילבח
 םהל השעב לווע יכ ,הלא םירחוסל םיטפשמ המכ שידקהל יוארה ןמ ,תובר תוחפשמ
 ץוחמ והש דימת .תסחוימ התיה אל םתסנרפ םגו םהל .דיה אל םוחיי .םתסנרפלו
 .דתיה תוירקמה .ףרוחל ץיק ןיב ולידבה אלו ,םידיריב ,םיכרדב ויה דימת ,םתיבל

 תומהב יכ םילבוק ויה ,םיסוסה — םתרוחס תא רוכמל םדיב הלע אל םא .םקלח *תנמ
 תונוזמ ועבת החפשמה ינב םג ."םהיתומצע דשל תא תוצצומ" — לוכאל תוליגרש
 ועבתש ותחפשמ־ינב ןיבו ותנמ תא שרודה וסוס ןיב — ךוותב אצמנ םיסוסה רחוסו

 .םמחל תא

 יתיב דויצ ,םידב ,ןוזמ־יכרצמ רכממל תוריעז תויונח-ילעב ,םירחוסה ויה םלוכ לעו
 םבור ךא ,םתחפשמ ינב תא תובורק םיתעל וקיסעה הלא תוסנרפ ילעב .תויפאמו ׳דכו
 *ילעב םע ורחס — םהיניבש םידימאה .םירפכב ובבוס האובת־ירחוס .םפגב ודבע

 ולביק םתרומתו םהיתושירד יפל והנימל דויצו םינוש םיכרצמ םיקפסמ ויה םה .תוזוחא
 םיוולמ ויהו םהלש ירפה־ינג תא םירכוח ויהש וא ,תוינטק ,הטיח — המדאה תבונת םהמ

 .יארשאב םינוש ןיבוט םינתונ וא ףסכ םהל

 םימיה לש תונוכמב תדייוצמ .דתיה אבס לש ,טלאמ הריב רקיעב ,הריבה תלשבימ
 ,רוריק־יפתרמ םג ול ויה .םהיתודשב הולדיגש םירכיא ידי לע הקפוס הרועשה .םהה

 םיאנב וניקתה רוריקה יאת תא .ףרוחה תומיב םימגאה ןמ ובצחנש ,חרק ישוגב םיררוקמ
 .וב הררשש הניצה תמחמ ףרוח ידגב שובלל .דיה ץלאנ ףתרמל דריש ימ ,ץיקבו

 אוה ןכמ רתאל .הריבה תלשבמ תא םג להינ יסרוב ותויה לע ףסונ ,ל״ז אבא
 ודמע ,הלשבימה יגבימב תפקומ התיהש רצחב .השיז יחא ידיל לוהינה תא ריבעה
 וא םינבל יניינבב ויה םירוגמה .םיבורקה החפשמה ינב ורג םהב ,ונלש םירוגמה יתב
 הכאלמ־יתבו םיקסרובה ילעב לבא .םינלופ םבור — םילעופה .םדועיל םיחונ לבא ץע
 םי״יבר תורצח לש םידיסח ויה םיתבה־ילעב לכ .םידוהי ויה םהילעופו הרייעב םירחא
 .תווצמ רמוש ,יתד ידוהי היה אוה ףא ,דיסח .דיה אלש ימו םידבועהמ קלח ןכו םינוש

 וגלש םידמלמה
 העיבטה איה .םייחה ימוחת לכ לע תטלשה תדה התיה םהה םיאנתבו איהה הפוקתב
 ידלי לש ךוגיחה םג .םיגחהו תותבשה לע ןכש לכ אלו לוחה ימי לע המתוח תא
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 לוכי טעמכ ידוהי לכ ."םירדח״ב לארשי ידלי בור ודמל זא .ורקיעב יחד היה לארשי
 לש הקוסיע .תודליה תא תתא אל ודמיל םהיתושנ ףאו םיקדרד דמלמ תויהל .דיה
 .דמלמה־לעבה לש ותדובעל ייוול תסנרפ .דתיה — דמלמה לש ותשא — ךיציבר״ה

 לש ותשא .דיס לש רכממו־חקמב םג ותודמלמ דצב קסע ילש ןושארה דמלמה
 רמצ העבצ ,הביבסה ירכיאל תורוגח השוע התיה הנשימו שמוחה דמלמ בייל־המלש
 הל ונרזע ףא םיתעלו הידי תכאלמב לכתסהל — הלעב ידימלת — ונבהא .ןתשפו

 .התדובעב

 ־ישימשתו תותילט ,םירפס רכמימב תידדצ הסנרפכ קסע ,קינאפס םולש דמלמה
 הזח יברה לש ודיסח היה ל״ז יבא םג .קסירטמ יברה דיסח .דיה אוה .םירחא השודק
 ופסכמ הסיכ ףאו ודויצו "לביטש״ה תא םהל בדינ אוה .קסירטמ דיגמה לש וימימ דוע
 וניתולוק .םיארונה םימיה תוליפתב "םיררושמ,,ה ונייה םיטוטאזה ונא .ויתואצוה לכ תא
 ירבחמ דחא לש ויבא ,םירפא .תובאה תוליפתל הבר תויח ופיסוהו םיהובגו םיקד ויה

 תופקהה תעב רשאכ ינורכמ התורח ותומדו יברה לש בהלנ דיסח היה ,הלהקמה
 קרוש ףאו תובהלתהבו תוקבדב רשי ,ויניע תא םצוע שיאה היה הרות *תחמשב
 הזטסקאה תאו ותובהלתה תא קיבדהל ונלוכי אל םידליה ,ונא .ויפ ךותב ויתועבצאשכ
 עקר ,רש אוה .םירפא אבא ןכ אל .תופייע בורמ ונתריש תא םיקיספמ ונייהו ולש
 ,"םינמז" השיש ילש דמלמה היה םירפא ׳ר .וניניב ריעצה היה וליאכ חמשו וילגרב

 יכ־םא ,ול התיה אל תפסונ הסנרפ .תוקפסמ תואצות לכ אלל ךא ,םינש שולש ,רמולכ
 ןיאבו ןלטב לש סופיט היה אוה .וישעמב הכרב האר אל לבא ,תונכדשב ולזמ הסינ
 לצא םימי ךשמב ץביק ךרדה תואצוה תא .הקירמאל רגיהו הרייעה תא בזע םיאור

 .לביטשה ידיסח

 םיטעמ םידימלת ול ויה .ןמשיפ הלקנעי עודיה דמלמה לצא יתדמל ןכמ־רחאל
 דמלמה לש ותשא .(ונלש טפאשנאמסנאלה לש דעווה רבח אוהו לארשיב יח ודכנ)
 אוה ריעצ םא תעדי אלו היאר ־רצק היה אוה .הזה יברה תא יתבביח אל .תופוא ויה ויתונבו
 תמיאמ עתרנו תוכתמ יתייה ילע ןכר רשאכו .וינפ תא הסיכש ןקזה תאפמ ,ןקז וא
 ויניעו ונקז יכ ,דחא ףרוח רמולכ ,דבלב דחא "ןמז" אלא ולצא יתדמל אל .וינפו ונקז

 ."םותס שאר" יתלביק — תוירבה ונעט ולצא .יתוא ועיתרה תוארה־תורצק

 תונכדשה ויה — תודמלממ ץוח — ויתוסנרפ .ס׳חנ השמ דמלמה לש וידיל יתרבע
 ,"ישאר חתפנ" ולצא אקווד ,אלפ הז הארו .םירלדנס ליבשב םיילענל תופג תיישעו

 .ונקחיש םג ולצא םידומילה תעשב ."לופליפ״ה תא יתבביחו וחקל תא ןיבהל יתלחתה
 היה ןכל ,הניש רסוחמ דימת לבסו תופג תיישעב ,רומאכ קסע אוה יונפה ונמזב ןכש
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 רגיה תוסנרפה לכ ףא לעו .הברעה ותנשב ול ונערפה אל וגאו — רועישה תעשב םדרנ
 .תירבה־תוצראל ותחפשמ םע

 ירוחא רדח אלא .דתיה אלש ,הבישיב דומלל יתרבע ם׳חנ השמ לש "רדח״המ
 לצא יתדמל וירחאלו ,רציבוכלוק ל׳מרבא ארמג ףד ונתוא דמיל הליחתב .תסנכה־תיבב
 םעפ ונרזח רועישה לע .רועיש ןתונ היה אוה םוי־םוי .ריאמ היעשי עודיה דמלמה
 עדי שיאה .ורועיש תא ךישממ דמלמה היה םויה תרחמלו תולאש ונלאש םגו םעפ דועו

 .וירבדב ונתוא ןרקסלו דמלל

 .רקוצ דוד ,דחוימ הרומ היה — ןובשחו שידיי ,תינלופ ,תיסור — לוח ידומילל

 ינפ לע ורזפתה םימיה תצורמבש ,םיבר םידליב לפוטמ ,דימא שיא ונמזב היה ויבא
 לזמהש רחאל ,תירבה־תוצראמ הרייעל רזח ומצע רקוצ דוד .הלכשה ושכר םש ,םלועה
 םיבתכמ תביתכ דומילל "רפס־תיב" ,ותשאו אוה וחתפ ןאכ .םינפ ול ריאה אל הארנכ

 רבדה יכ ,רתסב ודמיל םה תינלופה הפשה תא .תיסורב תבותכ בותכלו םינורגיא ךותמ
 תובורק םיתעלו ילש "הטיסרבינואה" תא יתמייס ולצא .םייסורה תונוטלשה םעטמ רסאנ
 ,הינה יניע דגנל תבצינ דוע .םיל ־רבעמ ורגיה ןהילעבש םישנ ליבשב םיבתכמ יתרביח

 — ״יריקי״ :הנעמל יתרביחש בתכמה תא הל יתארקה רשאכ ,היכוב ,לסיז־לבייל לש ומיא

 "ז יביל ישחר לכ תא תעדי ןיינמ" — הרמא

 שדוקה־ןושלו ןובשח ודמל םמצע תוחוכבו הבר היצנגילטניאב וננוח הבישיה־ירוחב
 .ורבח תא דמיל שיא .תורז תופש םג םימעפלו

 םישקאדידוטוא

 :ונתרייעב םיטקאדידוטוא םירוחב המכ ריכזא

 עדי ףאו ומצע תוחוכב דומלל עדי אוה .ידוד־ןב ,אריפש ם׳השמ םהרבא־ןורהא
 הנבהב קחיש טמחש םגו תונובשח־תלהנהו תינמרג ,תיסור ,תינלופ ,ירבע קודקיד

 .ןורשכבו
 ,יסרוב ,היה ץילגיטש לאומש ,ויבא .ילש שפנ־דידי םימיל ,ץילגיטש לשרה
 .שרדמה־תיבב דומלל ול וחינה ןנוחמ רוחב היה לשרהו ליאוה .ותסנרפב ול ורזע וינבו

 אלו רפסל והשימ קקזנ םא .וירכמ לכ לע ביבחו םינש המכב ינממ רגובמ היה אוה
 תא וטישוהב ,הזו לשרה לש ותרזע תא שקבמ היה ,שרדמה־תיבבש םירפסה ןיב ואצמ
 רפס יעדוי םע הנמנ אל ויבא .שקובמה רפסה חא שיגה םירפסה יפדממ דחאל ודי
 הצרפ רשאכ .יוליעה ,לשרה ונב לע הלה עמש ,םלחמ יברה דיסח ותויהבו םיקהבומ
 לש ותרזע תא דיסחה ויבא שקיב ,ותחפ תורוע ידבעמו הנושארה םלועה תמחלמ
 םשה ןעמל" יכ ודיסחל החכות־בתבמ רגיש אוה ,םלחמ יברל רבדה עדונ רשאכ .לשריה
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 רוחבה ןכש ,שרדמה־תיבב וידומיל תא שבשי לבו תוקסרובהמ לשרה ונב תא ררחשי
 ־תיבב דומלל ךישמה לשרהו יברה ירבדל עמש דיסחה ויבא ."לארשיב ןואג היהי
 ידומילל רסמתהו שדוקה ידומיל תא חנז ,רוחבה "רקפתה" המחלמה ירחא לבא .שרדמה
 ףתתשהו הייחשב ןייטצה םג אוה .הקיטמיתמו תילגנא ןהיניב ,הברה תופש דמל אוה .לוח

 .תונוש תויורחתב

 "הלוכ" הרייעה התיה ,ץיקב ,ישיש םוי ימיב .סחוימ טרופס התיה הרייעב הייחשה

 םוקמב רהנב וצחרתה םישנה וליאו םדלוויה םויבכ םימל וסנכנ םירבגה .רהנב החוש
 ,םיצקשה השעמכ םינוי חירפהל וא חרקה לע קילחהל םלוא .ןהיתנותוכב ונתאמ קחורמ

 םירענה לבא .הפי ןיעב הזה קוסיעה תא ואר אל םירוהה .הלכשה לש ןיינע היה אל
 ,"קילחמ ץגש" :יאנג תולימב םתוא וניג םיקודא םידוהיו .הזה רודיבה תא ובהא

 ."םינוי ספות"

 ןתוא הדמילש ,"ןיציבר" הקיפסה ןהל .שרדמה־תיבב אלו "רדח״ב ודמל אל תונבה
 גשיהב היה אלש תורענה הלא ."הניארו הנאצ״ה תאו בותכו־בורק תעדל ,ללפתהל
 לש תוליפתה ירחא ורזחו ןהייח ימי לכ תורוב ורתונ םידומילה תרומת םלשל ןדי
 דוע .תוישעמ ירופיסו "הניארו הנאצ״ה יקרפ ועמש היפמו תסנכה־תיבב ךירעגאז״ה
 ,םילענ־יצולח םיבשוי "לביטש״בו תסנכה־תיבב םירבגה תא ,באב העשת ליל תא רוכזא

 ימאו שדקמה־תיב ןברוח לע םיננוקמו הכיא תליגמ תא םיארוק ,םיכופה םילספס לע
 ישעמ לע "הניארו הנאצ״ה ךותמ שידייב תארוקו םישנ תפקומ ,םישנה ־תרזעב תבשוי
 ,האירקה תא הקיספמ ימאו רדחה תא םיאלממ םישנה תוחנאו יכב .עשרה סוטיט

 ־תיבב שאה ןמ וטלמנ התע הז וליאכ ,םישנה ,וכב ןה .העמק ועגרי םישנהש ידכ
 ...שדקמ

 גחו תבש

 וכרענ חספל תונכהה ,השעמל .גחה תאו תבשה תא הרייעה ידוהי ולביק דציכ
 .דימת וננוכתה דעומלו תבשל ירה יכ ,עובשה תומי לכ ךשמנ תבש־ברעו הנשה תומי לכ

 ,םינבדבוד — ץיקה תוריפמ תחקרמ ינימ ןיכהל םישנה ולחה תועובשה גח רחאל דימ

 ןמוש — הכונחבו הבוטל ונילע םיאבה ויתסה יגח תארקל — ׳וכו תוינמכוא ,םיפיזש
 ורהזנ הז גחמ רבכ .חספל תונכהה ולחה םירופה גח רחאל .חספה גח ליבשב םיזווא
 גח תארקל םילענימו םידגב תנכהב לחוהו תיבב רתס תוניפל לגלגתי אמש ץמחמ
 ידכ (ל״ז ןוקלא לבייל לש ומא) הטיא־היחל אמא יתוא האיבה םירופה תרחמל .ביבאה

 .השדח הטופאק תריפתל דב הלצא תונקל

 םלוא .םהיגהנימו םתרוסמ לע הרייעב םיגחה לכ תא ראתלו רפסל םירבדה וכראי
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 עתפל ואשינ הדשה תוחירו קריב טשוק תיבה תע ,תועובשה גח תא דימת רוכזא
 תריווא םייחה ימי לבל יתומצעל ורדח דחוימב לבא .תיתולג הרייעב ,ידוהי תיבב
 לכ בלל ורדחש דחפהו הדרחה ;הלילה תוצחב תוחילסל הכילהה ;םיארונה םימיה
 גחה שדקתה לילב תוליפתהו ;ןידה ־םוי תמיאמ ודער רהנב םיגדה וליפא ירהש ,ידוהי
 תיב לעו ונילע ואובי יכ םיבוט םימיל םילוחייו תוחנא ,הניחת םיגופס ויהש ,ותרחמלו
 ומע דחי הרשש םידליה תלהקמ תאו ןזחה תליפת תא עומשל דואמ יתבהא .לארשי
 תחת אבחתהש ןטק דלי יתויה זאמ ,ינזואב םידהדהמ דוע תולוקהו הליפת יקרפ
 לש לביטשב ל״ז אבא לש ותילט תחת ןכמ רחאלו ןמרקוצ ןרהא ,אבס לש ותילט
 המדנו יתאנהל םתוא יתרשו ינורכזב ותרחנ םינזחה לש הליפת יקרפ .קסירט ידיסח

 .יתליפת תא העמש הרייעה לב יכ יל היה

 יבא *זיב

 ,המלש־לאומש ארקנ ימשו (1900 רבמצדב 20־ה) ס״רת תנש תבט ׳וב יתדלונ

 ונבל ,לודג שוכר לעב היה םהה םימיב רבכ .אריפש המלש־לאומש יבס־בא םש לע
 םש ויה .םיבר תודודו םידוד ורג הב ,םיידי תבחר רצחו הריב תלשבימ שירוה םיתמ
 תודש לעב היה אוה .ומוציעב ףרוחה דועב ןסחואש חרקל םיפתרמ — םיבר םינקתמ
 וחא — רזממה דילו .״םיתמ לש רהנה״ ארקנו ותריכחב היהש רהג םגו תורעיו
 דוביעל הכאלמ תיב לעב ותויהל ףסונ ל״ז יבא ."םיתמ לש וחאה" ארקנש ,העדימל
 התיה ותבל שירוה יבס־יבא רשא ,הלשבימה רצח לוממ .הריבל החמומ היה תורוע
 ךרדה לע ,הרייעה לש ינשה הצקב .תומהבל תותפר ןכו תורועה ודבוע הב ,תרחא רצח
 הזוחא ילעב םע רחסמ ירשקב דמעש ,ס׳לבייל ה׳צמרבא לש ורצח הנכש ,ב׳צראפל
 לש התיב ומכ ,םיבר המוח יתבו .ינוריעה תחקרמה תיב דמע וז רצחל ךומס .םילודג
 — לאימחרילו םידב תונח םאה השירוה רטלאל .לאנברבא רטלאו לאימחרי לש םמיא ,הטיא

 חזרמה־תיב םג .הביבסהמ תוזוחא־־ילעבו םירכיא ויה םהלש תוחוקלה ןיב .הירטנלג תונח
 תוינסכאו תורצח ויה הרייעב .םש היה (ןוקלא לבייל אוה םדכנ) ריפס השמ םהרבא לש

 .הרייעל ץוחמ ואבש םהיתולגעלו םינולגעל הניל

 היהש שדוקה ןוראו הפיכה לעב תסנכה־תיב לע הרייעה לש התוואג התיה לכל לעמו
 .םייתוגמא םיפוליגב ףלוגמ

 ןמזה יגשומ יפל — ידמל תססובמ ונתרייע התייה הנושארה םלועה תמחלמ דע
 ,םיריכש ,הכאלמ ילעב ,םירחוס ,הרות־ידמול :תובכשה לכמ םידוהי הב ויה .אוהה

 ולהנתה םידוהיהו םייוגה ןיב םיסחיה .הרייעה זכרמב וררוגתה םידוהיה .׳דכו םינולגע
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 םינוש הכ ויה — םהייח־תוחרוא םלוא .הדובעו רחסמ יסחי םהיניב ויה ןכש ,םגקיתכ
 תובר רוא־תונשש םיקוחר םיבכוכ לע הלאה תויסולכואה יתש ונכש וליאכ םילדבנו
 .ותורכיש יסל — יוגה תאו בר קחרממ ריכהל היה רשפא ידוהיה תא .םהיניב תודירפמ

 ועיפוה זא לבא ,ידוהי רחוס ןיבו רוכיש יוג ןיב םידיריה ימיב הרגית הצרפ תחא אל
 ויה הלאכ .חור לכל ורזפתה םירוכישהו םינתרבג ,םידוהי םירוחב םידוהיה ינכוד דיל
 הרקמ וליפא יל רוכז אלו למע יעדוי ,םירשי םירוחב ,"רעמיר" דוד וא "רגוא" והילא

 .םתרובג תא חיכוהל וא המוהמ ררועל ידכ ברה יזיפה םחוכב ושמתשה םה וב דחא

 המשאוה םלועה תמחלמ

 םינש־* ועיפוה דימ .הרייעב םייחה וקתוש הנושארה םלועה תמחלמ חרפ םע
 וא םינמרגב ודדיצש לביטשבו שרדמה־תיבב ,בוחר ןרק לכב םיגטרטסאו םייטילופ
 .ןיטולחל קתוש תורועה דוביע לבא ,םיבוט םימי זא ועדי תלוכמה ילעב .םיסורב
 לע לחש ,48 ליג דע םירבגה לכ לש הבוח סויג לע וזירכה םייראצה תונוטלשה
 אצוה ןכ ומכ .אבצה יכרצל ומרחוה תולגעו םיסוס םג .דחאכ םייוגה לעו םידוהיה
 חבטמ ילכ ויה אל ידוהי חבטמ הזיאבו .תשוחנ יושע ילכ לכ אבצה ידיל רוסמל וצ
 םיתאמ אבס לש הריבה תלשבימו םיילוהוכלא תואקשמ רוציי םג רסאנ ?הלאכ
 לכו תשוחנה ידוד םייאבצה תונוטלשל רוסמל בייח אבסה היה ךכ לע ףסונ .הרגסנ

 ורזחוי המחלמה רחאל יכ רושיא אבסה לביק םתרומת .הלשבמה לש תשוחנמ דויצה
 ...ןוחצנה רחאל ערפיי ןובשחהו ומרחוה רשא תשוחנה ילכ וידיל

 ־ייובש וליפא .םילודג תונוחצגל םיסורה וכז המחלמל םינושארה םימיב ,ןכאו
 ורבע תרומזת יוולב אבצ ידודגו .םיידוהיו םיירטסוא םילייח — הרייעב וניאר המחלמ

 ״? ןילרב לע םילוע ונא״ :םהיפב הרישו הרייעה תא הלילבו םויב

 המחלמה יכ העדב םלוכ ויה ונלש שרדמה־תיב לש "םיגטרטסאה״ו "םיאקיטילופ״ה
 .םידבתמ םהו רתוי וליפאו השולש ,םיישדוח םיפלוח .םימי שדוחמ רתוי ךראת אל

 ־ינמרגה אבצהו תולפמ לחונ יסורה אבצה .תמצעתמו תטשפתמ וליפא המחלמה ,הברדא
 דויצ ,םידגב ,ןוזמ :ףרה אלל עבות אבצהו .היסורל רדוחו חצנמ ,םדקתמ ירטסוא
 רקיעבו עפש ימי ועיגה הרייעה תלכלכל .קשנ הברה ,קשנ — לכל לעמו והנימל
 ־יתבבו םירימאמ םיריחמה .זפב ואלוסי אל הלא עוצקמ־ילעב .םירלדנסלו תורוע ידבעמל

 ןיב םיחוכיווה .םיגחה ימיל תוליפתו םישראמ ,םידבועה תריש תעמשנ בוש הכאלמה
 קשנה ןוחצנב ןימאמ השמ־םהרבא דודה .םיטהלתמ הרייעב "םיסור״הו "םינמרג״ה
 ירטסואה־ינמרגה אבצל דפצ ןוחצנה יכ ודיב הפמ תרזעב חיכומ ל״ז יבא וליאו יסורה
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 לעו תוימשיטנאה תוריזגה לע שנועכ ,"םימשה ןמ" הל אובתש ,הסובת היופצ היסורלו
 .סילייב־תלילע

 םה !םידוהיה — וילאמ ןבומ ז םשאה ימב ,םוי־םוי תולפמ תלחונ היסור םאו
 הבר ,הנה ?תוחכוה .םילוכיש לככ ול םירזועו ביואל תודוס םירסומ ,םילגרמ םלוכ
 ויה תונושמ תוביתו דחוימ ןידסב ףוטע ,ותיב תספרמ לע דמע ,בוקרטויפ ריעה לש
 הלא ןיעמ םישעמ לעו !ביואל רשק תובית אלא ויה אל הלאו !עורזהו חצמה לע ול

 !המשנה תאצ דע הילת — דחא שנוע קר םייק

 קחרה קחרה םיחלושמו הבורע ינבכ ,םש־ילעב םידוהי םירסאנ תורייעבו םירעב
 הזגפהה ידה ונילא םיעיגמ םירקבבו וניתוביבסל ברקתמ רבכ ביואהו .היסור ךותל
 .ףיקתמה והימ שערה יפל אדוול ידכ המדאל ןזוא םיטמ םינכשו אבא .םיחתותה לש

 ותוא הוולמ ל״ז אבאו ,הרייעה תא םיבזוע הרייעה לש םירחא םידבכנו סיתמ אבסה
 דע ךא ,ןילבולל םיריבעמ םה םיטיהרה תא םג .הריד רוכשי אוה םש ,ןילבול ריעל
 איה הרייעה הפמה יפל .הרייעל דע הברקתה תיזחה .םינמרגה ידיב השבכנ ןילבול הרהמ

 .שיבכל הכומסו הצינימשיט רהנה תפש לע תנכוש איה ןכש ,בר יגטארטסא דרע תלעב

 שי םיבר םיסוס םג ,םילייחה ןוכישל םילהוא תוטונ ,תויאבצ תודיחי תועיגמ רבכו
 .תומלש תוחפשמ ,םיבר םיטילפ םיאב םהיתובקעבו ,םהל

 .וירבע לכמ ותוא םירצבמו תיאבצה הדקפמה יכרצל םרחוה סיתמ אבסה לש ותיב
 .םינוסוס םע םיקאיריביס םידבוע שיבכה לעו לוח יקש לש הללוס םימיקמ רהנה תפש לע

 םיבייח תורועל הכאלמה־יתב יכו ,םייגטרטסא םימעטמ תצות הרייעה יכ תועומש תוצופנ
 ברסמ אבא .היסור םינפל ונפתיש וא םייסורה תונוטלשה ידיל םתרצות תא רוסמל
 — ונתונפתה םוקמל םג ועיגי םינמרגה יכ ,ודיבש הפמה תרזעב חיכומ אוה ״תונפתהל

 יתיבה םדויצו םשוכר לכ תא ןכו םידבועמה תורועה תא ונא םיזרוא ,ףוסבל .קסנימל

 .ב׳צראפל םיחלשנו רבכמ אל ונתחתהש ייחא לש

 הרייעה תא םיבזוע

 םיבייח הרייעה ידוהי לכ :הדוקפה תמסרפתמ 1915 טסוגוא שדוחב ,םח ץיק םויב
 חקול אבא .ןוזמ יכרצמ טעמו רתויב םיינויחה םיצפחה תא ונתא םיחקול ונא .הבזועל

 .ןיליפתהו תילטה תא ותיא
 .םיסוסל תומותר רופס אלל תולגעו ףטו ןקז התע ואלימ יב׳צראפה רעיה תא

 םיטילפה לכל קפסלו ךכ־לכ םיבר םדא ינומה תטילקל הנכוה אל המצע ב׳צראפו
 הינסכא םהל "ושבכ" הרייעה ןמ םירחא םידוהיו ונתחפשמ ינב .הניל תומוקמו תוינסכא
 הלילה תכשחב ונא םיאור ןאכמ .םירחא םידוהי יפלא לש םבצמכ ונבצמ .גג־תיילעב
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 רקוב םע ןכאו .שאב ונתרייע הלוע אמש — ונבלב תררועתמ הגאד .רעוב רעיה יכ
 םג .הפרשנ בורטסוא — םהיפב הרמ הרושבו הרייעה ןמ םיפסונ םיטילפ םיעיגמ
 היה לכה — וכותב ויהש םיברה שדוקה ירפס לע שרדמה־תיבו ראופמה תסנכה־תיב

 .ונתוא םיפפוא תובצעו דחפ !שאה תלוכאמל
 .ןוירהב אמא .םשל ופסאנ יתחפשמ ינב לכ .ץירזמל ונכרד תא םיכישממ ונא
 ,קסנימל עוסנל םיצור םה .םהיתוחפשמ םע השאר יתוחאו השוז יחא םיעיגמ ץירזמל

 יכ ףא ,גישהל רשפא ־יא קסנימל תבכר יסיטרכ לבא .םשל םנעטמ תא וחלש רבכו
 — בהז־לש־םילבור וידיבש ימ ךא .דבלב םירטמוליק תורשע המכ קחרמב תנכוש איה

 הלייב ,ילע ,ןנח־םהרבאל ,יל :החפשמה ינב לכל םיסיטרכ הנוק אבא .םיסיטרכ גישי
 .התגלפהל םיניתממה םירחא םיטילפ תואמ םע דחי ,תבכרה תנחתב ונא םיבשוי רבכו

 הבר הלהבב .ונרבעל ברקתמ ינמרג ןילפצ יכ ,תונורקל תולעל הדוקפ םיעמוש עתפל
 הצצפהה ידה תא ונא םיעמוש הרצק העיסנ רחאל .ונלש תבכרב םוקמ ונא םיספות
 תופידעה יכ .תולילו םימי ונעסמ ךרוא דחא םוי לש עסמ םוקמב .תבכרה תנחת לש

 .םיעוצפלו םילייח תובכרל איה

 ,םירחא בורטסוא ידוהי םע דחי ,קסנימל ונעגה טסוגוא שדוח לש דחא רקובב

 ינמרגה שוביכה תחת ץירזמב וראשנ םהיתוחפשמ םע יתוחאו ייחא לבא .םיסרוב םבור
 .שובלל םידגב ילב

 יחאו אבא .תונפל לכונ הילא תבותכ ונל התיה אל קסנימב תבכרה ןמ ונתדרב
 הפשב ונתוא םירקוח םיימוקמה םידוהיהו .הניל םוקמ שפחל הריעה םיכלוה םהרבא
 םיעיבמ םג ?םיבער םתא םאה ?םתאב ןיינמ .תיאטיל שידייב — ונל תנבומ־יתלב
 אמא .תעקופו ונתונלבס תכלוה ןכ םהיתולאש תוברתמש לככ לבא .ונבצמ לע םרעצ
 בטומ .הברה הכ רעטצהל םכל המל :הלאה "םירעטצמל" הנוע הסעכו התונלבס רסוחב
 יביבס האור ינאש לכ ,רענה ,יל לבא !ונשאר תא חינהל לכונ וב םוקמל ונל וגאדתש

 .רבד םושל גאוד יניאו תיב רסוחמו טילפכ ימצע שח יניא .דואמ ןרקסמ

 ןיא ,תויונפ תוריד ןיא ,ןולמה יתבב תומוקמ ןיא" .ריעה ןמ אבא רזוח ברע םע
 םש הנחצהו םיטילפ־םידוהי האלמ תסנכה־תיב רצח םג .ונל אוה רשבמ — ״תכלל ןאל
 לעב לבא ,טושפ ידוהי ,רבראג הלקנעי ןכ אל .בוחרב תבשל בטומ .אושנ אלל איה
 רקפה ודמעש סוסו הלגע "םירחה" דימ .רדח אצמש דע תיבל תיבמ רבע אוה .הישות
 יתחפשמ ינב — ונא םג ״!יירחא ואוב״ :םהל רמואו ותיב־ינב תא הילע סימעמ ,בוחרב
 הלקנעיש ןאל םיכלוהו וזה הלגעה לע םהיתורורצ תא םיסימעמ — םירחא םידוהי םגו
 השא ונתארקל העיפומ םשו תבכרה תנחתמ קוחר אל היה תיבה .ונתוא ליבוי רבראג
 הברה ךכ לכ" :תוקעצב הצרפ ,הילא םיאבה לכ תא התארשמ .רשב־תאירבו הנקז
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 רדחב םיבשייתמו וניתורורצ תא םיקרופ ונא .הילא בל םש וניא שיא לבא "!םידוהי
 — םיסיבש םע םישנ ,תואיפו םינקז ילעב םידוהי״ :היתוקעצב הכישממ השאהו .רצה

 לע ונבשי ךפ .םיפודיגו תופרח הפיסומ איה היתוהימת לעו ד דחא רדחב ונשי םלוכ
 .דיסחו יסרוב ,גרבנלאו סחנפ ,בורטסואמ ידוהי עיפוה רקוב םע .הלילה לכ וניתורורצ

 ,הכומסה הרייעל דלנ ,ומוק ?!הזה םוניהיגב ?קסנימב ?ןאכ ?המ :ןעוט אוה

 ,יבר םג הרייעב שי .םירדח ינש תב הינסכא ונרכש םש .קדצ שיאה ,ןכא !בוגאדייקל
 !הבישי םג

 תא רוכמל בורטסוא ידוהי ונגראתה םש ,קסנימל םיעסונ רוכבה יחאו אבא
 ־רטש עיצמ אוה םולשתכ .הרוחסה לכל הנוק איבהש ,ךוותמ םג םהל שי .םהיתורוחס
 ידיב םתוא רוסמי יכ םייאמ הנוקהו ומיכסה אל םירכומה ןבומכ ךכל .תובייחתה
 תורועה ילעב םלוא .יתמחלמ דויצ םה תורוע יכ ,םהיתורוע תא םירחת רשא הרטשמה
 .המרחה יריחמב לבא םינמוזמב שיאה םליש ףוסבל .םירשפתמ אלו םבוריסב םידמוע

 ןאכמ םג .םיבר םימי דרא אל טקשה לבא .םישדוח ינשכ ונרג ,הטקשה ,וז הרייעב
 םיפיצמ תיב ירסח ,םיטילפ .השבכנ רבכ הלוכ ןילופ ,תברקתמ בוש תיזחהו םיסורה וגוסנ
 לש לודג קלה הנופ םשמ ,קסנימל רוזחל טילחה אבא .תאזה הטקשה הרייעה תא םג
 ררוגתה תאזה הרידב יכ ,רבתסמ .החפשמה ירוגמל הלודג הריד םיאצומו היסולכואה
 ונתא רוגל האב םירדח תבר התיה הרידהש ליאוהו .עביל יתוחא הדלונ ןאכ .יסור לארנג

 .תיב־ירסח וראשנ הרייעה ידוהימ םיבר לבא .בורטסוא יטילפמ החפשמ דוע

 ינמרגה אבצה םלוא .ונתרייעל רוזחל ידכ ,המחלמה לש המויסל םיניתממ ונא ןאכ
 זא לבא .תגסל ללכ בשוח וניאו קסנימל ׳ץיבונאראב ןיב ,הביבסב רצבתהל לחה

 .היגלב—תפרצל :תיברעמה תיזחל הרבע המחלמה

 םיכרצמלו םחלל רותב הדימעל "ץחמה חוכ״ל ףרטצה ןנחוי יחאו ףרוחה ףלח
 .םיימוי רובעכ לכאמל דוע יואר וניאש ,קיבדה םחלה תא רוגאל הסנמ דחא לכ .םירחא

 .הדובעל רענ שורד יכ קתפ תונולחה דחא לע יתיאר בוחרב ירבועב .חספה גח ברע

 עובשל םילבור השיש ןאכ רכתשמ רגובמ לעופ .ץמוח רוצייל הכאלמ תיב הז היה
 אוה םויה יכ ףא ,דימ הדובעל ינלבקל ןכומ תיבה לעב .השולש — רעג וליאו
 םוי ותואב דוע לבא "?הכאלמ־תיבב דובעי ילש הל׳המלש" — הכוב אמא .חספ ברע
 תארקל טעמ ,ברע ימודמיד םע התיבה יתבש .הבר הדרחב יכ םא ,הדובעל יתבצייתה
 "רדס״ה תא !םויה גח ירה יכ ,ונובצע תא ריתסהל לדתשמ דא בוצע אבא .רדסה

 .וכחל ברע רורמה םגו חור תוממורתהב דרוע אוה
 יכ ול יתרמאשמ .יתחפשמ תודוא לע יתוא רקוח אוהו ידיבעמ יניעב ןח יתאצמ
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 ,םהרבא ,רוכבה יחא תא םג הדובעל איבהל לכוא יכ רמא ,םיחא השולש דוע יל שי

 יחא םג ונילא ףרטצה ןכמ רחאל .ינממ רגובמ אוה יכ ,עובשל םילבור השיש ול םלשיו
 ןמזה תצורמב .עובשל םילבור 12 דחי התיבה םיאיבמ ונא וישכע .12־ה ןב ,ןנחוי
 .תושרבמל הכאלמ־תיבב הדובע וגישה םירחא בורטסוא ינב .ונרכשב האלעה ונלביק

 הצלמהב לביק םהרבא יחא .תונשרבמה תכאלמ תא דמולו ץמוחה ןמ יתדרפנ ינא םג
 וליאכ רזוח אוה התיבה לבא ,יגממ רתוי הברה רכתשמ אוהו תוירטא רוצייב הדובע
 התע .דואמ רפתשה וחור בצמו רפס־תיב לע חקפמל הנמתמ אבא .תובורא הקנמ היה

 .ונא תיב־ירסח םיטילפ יכ השוחת דוע ונל ןיא

 תיבה־לעב "!ארוה" :תומר תוקעצו תואירק תועיגמ בוחרהמ .1917 תנש יהלש
 םירמוא ?ותוא חידה ימ .ואסכמ חדוה יאלוקינ ראצה יכ תועומש תוכלהתמ יכ רמוא
 םנשי היסורב יכ הרייעב ונעמש 1905 תנשב דוע ,ןכא .תאז ושע ״םיטסילאיצוסה״ יכ
 םה יכ תורוחבו םירוחב המכ לע ועיבצה וליפאו "םיטסינאיצ" םגו "םיטסיליצאיצ"

 לגדב הפוטע איה הרעסל תחתמ יכ ,לדארפ־עבאט לע ורפיסו ראצה תא חידהל םינווכתמ
 "נ ראצה האלה" :תולוק־ילוקב הארק — הרייעב הריבגה .דתיה םימילש — איהו םודא

 .ותועמשמו וביט המ עדוי יניא יכ ףא ינכפהמה לגה םע ףחסנ ינא םג

 רצענ ינא .יונפ ןמז הברה שיו םויב תועש הנומש קר םידבוע ונא וישכע
 הגלפמה ירבוד ,םיקדוצ םלוכ — יניעב .םימאונה ירבדל ןיזאמו בוחרב המיב לכ דיל
 םימאונה ןיב שי .םהירבדמ הברה ןיבמ ינניא .תידוהיהו תיסורולאיבה ,תיסורה
 םידוהיל תדלומ םיעבותש שיו תיתוברת־תימואל הימונוטוא םיעבותש םיידוהיה
 לכו גרובסרטפב עיפוהל לחה םיובנירג קחצי לש ותכירעב ידוהי ןותע םג .הניטסלפב
 רבכ הנה ,ארוק ינא םירפס םג .ץיק םרטב הרוכבכ עלוב ינא ןותעב בותכש המ
 ,ןיקמורפ רתסא לצא דמול ינא תומלתשהל םיסרוקב .ילדנמ לש דחא רפס יתארק
 ופרטצה הידידיו איה .תיסורולאיבה הקילבופירב הלכשהל ראסימוקל התנמתה םימילש
 םיקיבשלובה ידיב וחצרנ יכ היה םפוס לבא ."דנוב״ה תא ושטנש רחאל "םימודא״ל
 הליפהש ,תיקיבשלובה — תרחא הכפהמ הצרפ תאזה הכפהמה ירחא .םירנויצולוברטנוקכ
 הבר היסומלרדנא תררוש העדמב "םולשו םחל" :המסיסה תחת יקסנרק תלשממ תא
 שוביכה תחת ונא בושו .הזה בצמה תא םילצנמ םולשב דואמ םיניינועמה םינמרגהו

 .םיחוכיווהו םימאונה רדס לסחו תוגלפמה ומלענ התע .ינמרגה

 םלהליו רסיקהו הינמרגב םג תצרופ הכפהמ .ברעמה־תיזחב תולפמ םילחונ םינמרגה
 תומחלנ תונייוזמ תויפונכ .היסורב םיחרזא תמחלמ תצרופ תע התוא .ורתכ תא דבאמ
 ידימ קסנימ תא שבוכ םודאה אבצה .םידוהיב םימורגופ םיכרענ הניארקואבו וזב וז

 .ללכ הילע ומחלנ אלש םינמרגה
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 ;לאנברבא .דלקנעי — קסנימב חרוא עיפומ 1918 תנש לש ףרוחה ימימ דחאב

 םימירחמ םה דימ ,ריע םישבוכ םיקיבשלובהש רחאל יב רפסמ אוה .ויפב בויא תורושב
 םה םיריעצה םישנאה תאו תויחרזאה תויוריחה לכ םילטבמ ,םישנאה לש םשוכר תא
 ינב יירבחלו יל ץעיימ אוה .שדחה רטשמה יביוא דגנ המחלמל ,תיזחל םיחלשמ

 .ןילופל רוזחל יליג

 םע דחיו — יתיבמו יתחפשמ ינבמ דרפיהל ץלאנ ינאש ייחב הנושארה םעפה וז
 .רוהט ינלופ ןוטלש תלעב ,תיאמצע רבכ איה .ןילופל םיבש יליג ינב םירבח המב

 המחלמ יעוצפ ;םהיתבל םירזוחה םיטילפ :הבר המוהמ תררוש ןילבולב תבכרה תנחתב
 ונסכאתה הליל תנילל .התיבה םיצור םלוכ — םילהובמ םידוהי ,ןפכ יחופנ ;םייובש
 תובע ןקז לעבו המוק הבג ידוהי — םערה יב עגפ וליאכ — עתפל .תידוהי הינסכאב
 להבנ אוהו — וילא ינא הנופ — ״? לקנעי ׳ר״ !ס׳לעכעמ לקנעי הז ירה .ילומ בצינ
 ץלאנ יכ יל רפסמ אוה זא ."אריפש ןב שריה־השמ" :ימצע תא גיצמ ינא .דואמ
 םינמרגה םע רחסש םושמ ,והוגרהי יכ וילע ומייאש םינלופה דחפמ בורטסואמ חורבל
 טלתשהל עדוי שדחה ןוטלשה ןיאו הלוכ ןילופב ומכ ,והובו־והות ררוש הרייעב יכ ףסומו

 .בצמה לע

 הרייעב
 םידמוע ב׳צראפ בוחרב םייוגה לש םיתבה .ייניעב הקמטצה וליאכ בורטסוא
 תנחת הב תנכוש וישכעש אלא ףרשנ אל ס׳לבייל השטמורבא לש ורצח םג .םלית לע
 תטמיס ,םיפורש — םיסוסה קוש לומ םיתב לש הרוש .תוברח־ייע ביבסמ לבא .הרטשמ

 תסנכה־תיבל תוליבומה ויתוטמיס לע הרייעה זכרמ לבא ,התיהש יפכ — םיקסרובה
 ןה םירונתה תובורא קר .םדאמ קירו סרהנ — הלאיב ידיסח לש לביטשלו שרדמה־תיבלו
 ,ךומסה רעיל וחרבש וא הרייעה ןמ ונפתהש הלא קר .ןאכ ושחרש םייחל תודע

 הינסכאה .רחסמלו םירוגמל םהל םישמשמה ,םייערא םינבמ ןיעמ םיקהל וקיפסה רבכ
 התקיב םיקה ןילבול בוחרב ,ס׳רעב השמ םגו תויערא הרידו תונח איה ם׳שאב שריה לש
 דוביעל ונלש הכאלמה תיבמ .הברח לבא ,ופרשנ אל םיתמ אבס לשו ונלש רצחה .תיערא
 — ןורהא אבסה לש ותשורי — ימדקה תיבה .תורובה קר ורתונ ,ודויצ לכ לע תורוע

 ופרשנ םהיתבש הרייעה ידוהי ןבש ,הרייעל התע ורזחש הלא לכ ונסכאתה ובו רמתשה
 .גג־תרוק אלל ורתונ

 "ךעלביטש״ה םה הפיאו ראופמה תסנכה־תיב הייא .הרייעב תינחורו תילכלכ הממש

 ןאל ?ןבר־תיב לש תוקוניתו ?הרותה ידמול לכ ומלענ ןאל ?םידיסחה לש םיברה
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 םיקדנופב תבשה־תודועסו ז םתדובע תעב םידבועה תרישו םיברה הכאלמה־יתב ומלענ
 י ףסוי־בקעיו רב־השמ לש

 .רחסמל דיעוה תיזחבש רדחה תאו הייריעה לומ ותיב תא םיקה ס׳הרובד השמ

 וא המדא־יחופת טעמ תחרבהמ .שוביכה לש הדלות ,החרבהה — איה הסנרפה רקיע
 םה דבועמה רועה תאו םיחלש םידבעמ םיסרובה לבא .סנרפתהל היה ךירצ חמק קש

 .םידבכ תוסנקב ןכתסהל אל ידכ ,םיאיבחמ

 רג םיטאמ אבסה .םירחא םירייד םע דחי ,הנשיה ונתרידב ררוגתמ השוז יחא
 .הלשבימה לש דויצה םדוק ןסחוא וב םוקמב ,הסורהה רצחב

 יתלשממ ןונגנמ םיקהל הקיפסה רבכ ,תססבתמו תכלוה השדחה תינלופה הנידמה
 םה םהיניעבש ,םידוהיה לש םינקזה תזיזג איה םתרובג תישארש "םירוביג" לש אבצו
 ,םילוספ םניא הייפכ ־תודובעל לבא .םינלופה לש "םמד יצצומ״ו השדחה הנידמה יביוא

 .תויוכז־יווש םה ןאכ

 הקלימש הלעבלו הטיג יתוחאל ןילבולל עסונו וז הרייעב תוהשל דוע לוכי יניא
 ףוסבלו .לאומש־ןורהא הלעבלו הדור יתוחאל ,׳ץירזמל עסונ ינא םשמ .רצריוועג
 ןותנשה לכ םע דחי בצייתהל בייח ינא הנשה ,תינש .קסנימב אבא־אמאל רוזחל יתטלחה
 תחרבהב תוכורכה תובורמה תונכסה תורמל ,ןכל .םקומו דלוהש ,ינלופה אבצל ילש

 .יבא־תיבל ,קסנימל עוסנל יתטלחה יסור־ינלופה לובגה

 םידוהי תצובק םע דחי — יתעגה הלגעב םשמו לובגה תא ונרבע םינולס דיל
 םימי השולש .קסנימל תעסונש אשמ־תבכרל ונילע ,ןאכ .׳ץיבונאראבל — םירחא
 םייתניב ,לבא .הכרדל אצתש היפיצב אשמה־תובורק ךותב — םייוגו םידוהי — ונבשי
 המישמה תא וליטה םייוגה .רטקה תקסהל םיצע קוחרמ איבהל ונמצעב ונא םיכירצ
 — ונא םיבחוס הלילה תכשחב .הדובעהמ םיקמחתמ םמצע םהו םידוהיה לע תאזה

 .לזרבה־תוליסמ ןיב םיצעה תא — םירחא םידוהי ינשו ינא

 קסנימל חרזח
 םומע ,יכרדב .המחלמה ימימ יל תרכומ ריעה .קסנימל יתעגה דחא רק רקוב םע
 העידיב תמא שיה" ״?׳ץיבונאראבמ ?ןיינמ״ .םוקמה ידוהי יתארקל םיאב תורורצה
 הכוה ׳ץיבונאראב תא ונבזע וב הלילב יכ ,רבתסמ ״? ׳ץיבונאראב תא ושבכ םינלופה יכ
 יתלב "םינפ תלבק" יל הפצמ ןאכ םג לבא .ריעה תא ושבכ םינלופהו םודאה אבצה
 ןותנשה. לש סויג לע תוזירכמה תולודג תוזרכ תוססונתמ םיתבה תוריק לע .הייופצ
 המל" :הדרח תאלמ האירקב ינפ תא םימדקמ םה ירוה־תיב תלד תא יחתופבו .ילש

43 



 אל ,ילגר טטושל ,תוזרל ;"הטאידל רבוע" ינא דימ "!שאה דוחל ונוצרמ תצפק
 .יאבצה תורישל לספא ילוא .ןושיל

 ,יבא דגנכ ןעוט אוה .השוז ידוד־ןבל תיארנ אל אבצהמ קמחתהל תאזה ךרדה
 .דבכ ןוסא ילע טימהל לולע ףא ינאו תינפוגה יתשלוחב ובשחתי אל םיקיבשלובה יכ

 .ריעצה שיאה רמוא "!שדח םשו שדח טרופספ" .אבא לאוש — ?תושעל המ ,ןכבו

 :דבלב המש לע הדועת תלעב איה אמא דועב ,אבא לש ויתודועתב ןיטקכ םושר ינא

 ןועמשל המלשמ ךפהנ ינאו ,הדיל יריצ אלל ,םידלי השולש הל םיפסונ דימ .לטיגדדיח
 יהלשבו .יתקספה היזרהה חטייד תא םג .טאיראסימוקב םשרנ דימו םינש עבראב ריעצו

 .אצמנב ויה אל הב םחלהל תופורת םג ,סופיטה תפיגמ הצרפ 1919 תנש לש ףרוחה

 הפיגמב ופסנ ירכממ םיבר .וז הלחמל ןברוק יתלפנ היזרהה תטייד ירחא יתיהש ינא םג
 ןוזמ לבא .הילע יתרבגתה תועובש השולש ךשמב הובג םוחב יתחדקש רחאל ינאו

 ,ימא םג .גישהל היה רשפא אל — וזכ הלחמ רחאל שקבתמש יפכ — אירבמ
 .לבקל התיה הכירצש יפכ ןוזמ הגישה אל ,רתסא יתוחא תא םימיה םתואב הדליש

 חוצרל ןתרטמ רקיעש תויפונכ תולעופ הילושבו תיסור־תינלופה המחלמה הצרפ
 ותכאלמ תישאר ,הנליו תא שבכש ינלופה אבצה םג .םשוכר תא דודשלו םידוהי
 קסנימב םג .רטייו .א .ידוהיה רפוסה חצרנ ובש ,תאזה ריעה ידוהיב םורגופ — .דתיה
 דגנ דומעל לכוי אל ,לד ודויצו ןגרוא םרטש ,םודאה אבצה יכ העידיב ,םאובל םיפצמ
 קושה לע לפנתהל ונווכתה םינלופה לש םייסור־םייניארקואה הלועפה יפתשמ .םינלופה
 .םיערופה תא וחירבהו הקזח תודגנתה וביצה םוקמה ידוהי םלוא .קסנימב ידוהיה

 לצא ברעתיש ,תירבה־תוצרא גיצנל הגפ קסנימב ידוהיה דעווה .םדצמ המקנל םיכחמ התע
 .החוורל ומשנ םידוהיהו תוערפה תקספהל םיינלופה תונוטלשה

 ונלש תיבה יכ וניאר הרייעל ונאובב .ףסכ םוכס ונידיבו ןילופל םירזוח ונא
 .חבטמה תא וצקיה החפשמה ינב ירוגמלו םירז םינכש ידיב םיסופת םיטאמ לש ורצח םגו

 ותשאו אריפש דוד ידוד ןב םהיניב ,ורזח המחלמה ימיב הנממ וחרבש םירחא םידוהי םג
 םג םש וראשנ .קסנימב וראשנ םהידלי לבא ,ןילווזמ ברה לש ותב איהש ,עשטייפ
 םג ויה םיבשה ןיב .םלמעב הכרב םש וארו דורגובונ ינ׳זינ דע וטלמנש םיסרובה
 "תונוזמ" וימי לכ לכאש ,ריאמ־לאיחי הלעבו ותב ,היניס־הנח ותשא ,ס׳לבייל השטמרבא

 ול דבא יכ ,שוכר לכ אלל ס׳לבייל השטמרבא רתונ וישכע .רישעה ונתח ןחלוש לע
 רוקעל ריאמ לאיחי טילחה הרייעל ואוב רחאל .שיאה ,אוה הלוח םגו המחלמב
 השטמרבא תחפשמ תא חקלו "ינומכחת" היסנמיגב הרומ שמשל ,השרוול ותחפשמ םע
 אל רבאהביל לקנעי לש אבסה ,ס׳זתגוי דורב לש ולזמ םג .הסנרפל ידכ ,וילא הלוחה
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 תויחל ראשנש הלבייל ונבו ,המחלמה ינפלמש ,ושוכר לכמ רבד רתונ אל .ול קתיש

 .ינע םדא היה הרייעב

 תויבחה תא םיאיצומ ונא אובחמהמ .תורוע דוביע — ועוצקמל ,הדובעל רזוח אבא

 איבהל ךירצ םימה תא .םיסוסה תוורואב ,"רצח״ב ןתוא םיביצמו הכאלמה־תיב לש

 ונילע םישקמה דואמ םייביטימירפו םישק הדובעה־יאנת .ףרוחב םיאפוק וימימש ,רהנהמ

 .הדובעה תא

 תא ףדוה יסורה אבצה .םודאה אבצהו ןילופ ןיב המחלמה לגלג ךפהתה םייתניב

 םינלופהו השראו ריעה רבעל רעתסמ התעו בייק דע עיגה רבכ ,םיינלופה םידודגה

 םה יכ ,םיאבה םימיה תארקל דואמ םידרח הלא .םידוהיה שאר לע םתמח תא םיכפוש

 םיאבחתמ ץילגיטש לשרה םהיניב ,םיבורק המכו ינא .אבצל םיריעצה תא םיסייגמ

 לע םנה" ללוחתה השרווב םלוא .םש תונסחואמ ויהש תולודגה תויבחה ךותב ,ףתרמב

 תגסל ולחה םיסורהו םודאה אבצה תפקתמ תא ףודהל םינלופה וחילצה םש ,"הלסיווה

 .ןילופ תמדאמ טא־טא

 דיל דימ תרבוע הרייעה

 לע ורבע ,"הלסיווה לע סגה" שחרתהש דע יכ ,רחואמה תא יתמדקה םלוא

 .דיל דימ הרבע איה תוברקה תעב יכ ,םישק םדו לבס ימי בורטסוא ידוהי

 תונוטלשה ושטנ ואוב ינפלו וגתרייע תא םודאה אבצה רבע השרו שוביכל םכרדב

 הנומשמ הבכרוהש ,רדסה תרימשל תיחרזא הדעו המקוה זא .הרייעה חא םיינלופה

 םימיל ריעצ דוע וניא יכ ףא ,יבא .הרייעה שאר תושארב ,םידוהי העבראו םינלופ

 םדייצמ ,םידוהי אבצ־יאצוי וביבס ףסוא אוה .יחרזאה רמשמה דקסמ־ןגסל הנמתמ

 אבצה לש םידודגה אוב ינפל לבא .תופירש לש הרקמל םימ תויבח ביצמ םגו תולקמב

 .םיצבוכאלאב ,םיניארקוא — םבור .גוסנה ינלופה אבצה ינפ תא םילבקמ ונא םודאה

 םיקפתסמ םה הרירב־תילב .םלענ אוה לבא ,הרייעה לש יחרזאה דקפמה תא םישפחמ םה

 םיניצקה ליבשב תוריד תויהש אלל םהל קפסל וילע םידקופו — יבאב — וינגסמ דחאב

 אבא .םיריסאל האילכ תומוקמו םיסוסל אופסימ ,וילייחל — רשב רקיעב — ןוזמו

 ? דבלב םידוהיה לצא — תאזו היינע הרייעב ןוזמה תא חקי ןיינמ יכ ,קמחתהל הסנמ

 תא ושעי םמצע םילייחה ירה ,שרדנה חא קפסי אל םאו הרומח איה הדוקפה לבא

 הלילח םאו .הרייעב טקש חיטבמ דקפמהו הדוקפה רחא אבא אלממ למע ידב .הכאלמה

 היצילימל תוכז קינעה ףא אוה .הדקפמל דימ עידוהל אנ ליאוי — יהשלכ המוהמ ץורפת

 .ןאכ םיאלממ םהש בושחה םדיקפתל תוהז ןמיסכ ,םעורז לע םיטרס דונעל תידוהיה

 טקשהו רדסה תרימש לע ויתוחטבהב בר ןומיא םינתונ אל רבעה־יסונמ םידוהיה לבא
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 .וילייחו דקפמה לש תודמוחה םהיניע ינפב לדה םשוכר תא םיריתסמ םה ץרמב .הרייעב
 םיבס תשורי — םיטישכתהו ףסכה־ילכ ,םידגבה ,תורועה תא םיאיבחמ ונא םגו

 ."םיקיבשלוב םה םידוהיה" יכ "עודי" ירה יכ ,םיאבחתמ םיריעצה םג .תותבסו

 הרייעה לע דרי טלחומ דשוח יכ ,וניאר וניאובחמב םירתתסמ ונדועב ,תולילה דחאב
 וניפטו וניתושנ ירה .ונב תזחוא המיא .םיגוסנ םידודג לש םידעצ ידה םיעיגמ וגינזאלו
 תוקעצהו .םידוהיה יתבמ םיעיגמ תוארונ תוקעז ידהו .םיאבחתמ ונאו םיתבב וראשנ
 היה אבא .טקשה לע רומשי יכ ול חיטבהש הז ,דקפמל ץר אבא .תוברקו תוכלוה
 ותוא רצוע הייריעה דיל ךא ,בוחרב העונת שפוח ול קינעי ועורז לעש טרסה יכ חוטב
 המיאה לע רבד םיעדוי ונניא ףתרמב ונאו .ותוארל שקיב אבאש דקפמה בשוי םש ,לייח

 .הליל ותואב ושחרתהש תועווזהו

 לחר יתסיג תא .וניאובחממ םיאצוי ונא .הרייעב אבצה דוע היה אל רקוב םע
 תא וליבוה םינלופה ונינכש ,"םיבוטה ונידידי" הלא .םיכומו םילוחכ הינפ .ריכהל ויא
 ןגהל שקיבש דחא בא .הידוהי הרענו השא התיה וב ידוהי תיב לכל םיערופה םילייחה
 ןזרגב והוכה םיערופהש רחאל ,םילוחה־תיבל שונא בצמב להבוה ותב לש הדובכ לע
 םיבר םישופיח רחאל .םיערופה ותיחשהו ודדש םכרדב הרקנש ךרע רבד לכ םג .ושארב
 םילהוצו םיחמש םלוכ .הבר המהוז ךותב ,רהוסה־תיב רצחב בכוש אבא תא ואצמ
 ,דקפמה םע רבדל ץר אבאש תעב ,הלילב ותוא רצעש לייחה יכ ,רבתסמ ."!יח אבא"

 הבישב עקשו חנצ םיבר תוליל ךשמב הניש רסוח בורמו .םיסוסה ןיב ותוא ביכשה
 .םהיסוס לע םילייחה תחירב תא עמש אלש דע ,הקומע

 לש ואובל םיניתממ ,םייסורה םילייחה לש םאובל םיפצמ לוכה .הטקש הרייעה
 םידעוצ ויתובקעבו לארנגה בכור םשארב .הרייעה ידוביעב םה הנהו ."םודאה חישמה"
 .שיא תואמ המכ — לכה־ךסב .םהיפתכ לע םילבחב םירושקה םהיבורו םיפחי ,םילייחה

 טלמנ ינלופה אבצכ הפי הכ דיוצמ אבצש הרק דציכ ,ונברקב תררועתמ הבר ההימת
 ץולחה־ליח קר םה וישנא יכ ,ריבסמ לארנגה ? וזכש םינפחי תייפונכ ינפל ושפנ לע
 :תושירדה ןתוא ונתאמ שרוד ינלופה ומדוקכ ,אוהו .וירחא ועיגי םודאה אבצה ידודגו

 יכ שרוד אוה .אופסמ — ויסוסלו ,רשב ,ןוזמ — וילייחל ,רויד תומוקמ — ויניצקל
 — אבא — ונגסו ,ואצומל רשפא אלו טלמנ שיאה ךא ,וינפב בצייתי הצעומה שאר

 ותיב תא םירחהלמ ינררחש אנא ,לארנג רבח" :וינפב ןנחתמ אבא .וינפל אבומ
 תישע םיינלופה םינודאה אבצ ליבשב" :ולשב אוה לבא "!ויניצק ןעמל רמוכה לש
 — הדוקפ ברסמש ימו התע איה המחלמ תעש ? קמחתמ התא םעה־אבצ ןעמלו לכה

 !הוסה־תיבב שמתשהל אלו יטרפ תיבל ריבעהל דקפמה הצור רהוסה־תיב תא "!ריקל
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 רמושכ הנימ אוה ותואו (ריפס) השמ־םהרבא לש ותיב םרחוה וז הרטמל .ינוריעה
 .ונילא ושלפ רשא הלאה םינפחיל ןוזמ ףוסיאב םיליחתמ בושו .רהוסה־תיב

 ולכוי םאה .בלל בנגתמ דחפ !םיאור ןיא וידודג לע םודאה אבצה ילייח תא ךא
 הינלופ .דשא הרצענ םייתניב ו רוזחל וטילחי םה םא ,םיערופה דגנ דומעל הלא םינפתי
 רומשל דקפומה השמ־םהרבא לש ותיבל תאבומ איהו םינלופה תבוטל לוגיר דשחב תחא
 לוגיר לע יכ ,לארנגה לצא התבוטל ברעתיש אבאל התע םינופ םידבכנ םינלופ .הילע
 .הררחוש השאה .תושפנ ינידב םידיפקמ ןיאו איה המחלמ תע וישכעו ,תוומ שנוע יופצ

 דודשלו םישנ סונאל אבצב וירבח תא ליבוה רשא ,ינלופ ןוירב םיסורה ורצע ,תרחמל
 לבא .לארנגה לצא אבא לש ותוברעתה תא םינלופ םידבכנ םישקבמ בוש .םידוהיה יתב
 ןאגילוחה ,ינלופה ״!ונניינעב ברעתת לא התאו ,וישכע המחלמ״ :וינזא תא םטוא יסורה
 ותומב םשא ימ יכ .הרייעה ידוהי לע לפונ דחפ .הירי העמשנ דימו תורבקה־תיבל לבומ

 !קיבשלוב דימת אוהש ,ידוהיה ? ןוירבה לש

 םינפחיה .רעיב ינלופ בראמב ורונ םה .םיעוצפ םייסור םילייח םיאבומ הרייעל
 תקלדה ינפל ,תבש ברעב .רבוג םידוהיה לצא דחפהו הרייעה ןמ תגסל םיטילחמ
 הרייעה ןמ תינמז תגסל טילחה יכ םהרבא יחאל עידומו ונתיבב לארנגה עיפומ תורנה
 ןקז ,ףטו םישנ ,הלוכ הרייעה !דימ תאז השעי םתיא דחי תונפתהל הצורש ימו
 :דיל אבה לכמ בחות ינא לודג לס ךותל .הבדולוול הליבומה ךרדל םיצר לכה ,רענו

 תוקוניתהו אמא .תולחה תאו תבשל הניכה אמאש לישבת תא םגו הצלוח ,םיסנכמ
 ףרטצהל ותוא םיצלאמ וגא ךא ,ויתוחוכ וספא יכ ,ראשיהל הצור אבא םג .תיבב םיראשנ
 דגנל תודמוע דוע תאזה החירבה תונומת .הרותה־רפס תא ךרדל ומיע חקול אוהו ונילא
 תרצענ ךרדה עצמאבו תבש תורנ ןתיא תוחקול םישנ .תוקעצה ,יכבה ,הדירפה :יניע
 האלה הצר דימו םהילע תכרבמ ,דחא יוג לש תיב רדג לע םתוא הדימעמ ,ןהמ תחא
 תא ושיגרת דוע ,םירזוח םינלופה וניחא יכ םיכוב םתא :רמוא דחא ןקז יוגו .הכרדל
 ,ץיבונסוסב חונל טעמ לכונ יכ ונבשח .םודאה אבצה ירחא םיבגזמ ונאו .ונעורז תחנ

 .גוב רהנה תפש לעש הבודלוול םיעיגמ וגא .ונתחירבב ונילא םיפרטצמ םוקמה ידוהי ךא
 תומוקמה לכ תא בוש שובכנו רוזחנ" — םייסורה םילייחה םירמוא — ״ןאכמ״

 ."ונשטנש

 ,םש תוכרענה תויבמופה תופיסאל ,ריעה זכרמל ברעב וגא םיכלוה ,ומויב םוי ידמ

 תולגע קפואב תועיפומ עתפל .םייאבצ םישראמ תנגנמ הלהקמו םיבהלתמ םימאונה
 םאונה דועב .םתעיסנ דעי תא םיעדוי םישנאה ןיאו .םיבר םיצפחו םישנא תוסומע
 קיספמ הזו דוס רבד םאונה ינזאב שחולו המבה לע דחא שיא ץפוק ,תובהל בצוח
 רחמ" יכ חיטבמו וירבד תא קיספהל ץלאנ אוה יב ,ןיזאמה ןומהל עידומו ומואנ תא



 והאשי רשא לכל ושפנ לע ןומהה םג חרוב דימ .המנה ןמ טלמנו "גושנ ונחנא
 רבעל םיצר םירתאו םיפתרמל םיחרוב םיבר םידוהי .הזגפה ידה םיעמשנ קוחרמו חורה

 וישכע ותוא םירבועש םישנאה בורמ סורקל דמוע רהנה לעש רשגה .גובה גהנ
 הליל ותוא .הטור הלאמ הרייעב ובשינ םיסורה תובקעב וחרבש הלא .םבגב תויריהו
 תויווחב וניסנתה בוש ונלוכו ריעה תא םיצבוכאלאבה םע דחי םינלופה ושבכ
 ינלופה אבצה רשאכו .םהידיב .דתיה ריעהש םיטעמה תועובשה ךשמב תויגארט
 תא יכ ,םיפחי םידעוצ ונא .הרייעל רוזחל ונטלחה ,ןילוו היסילופ רבעל םדקתה
 ונעיגהב .ףלש תודשב ,תולקלקע םיכרדב םיכלוה ונא .ומירחה םילענה תאו םייפגמה
 תונוטלשה !שריה השמ ,הנה" :דואמ "תיבבל םינפ תלבק״ב אבא לבקתמ הווחור רפכל
 חרבו שפחתה אבא דימ "!תוומ ןיד־רזג ךילע אצוה ,ראסימוקה !ךתוא םישפחמ
 ינפל טפשמ !שריה השמ ׳ר ,ךשפנ לע טלמיה" :רופיסה רזוח הנ׳צנלב םשו .הנ׳צנלל
 רתתסהל ןיד־ךרוע ול ץעיימ םש ,ןילבולל חרוב אוה בוש "!ךל יופצ יאבצ ןיד־תיב
 תא חיכוהל אבא לכוי יאבצה בצמה לטוביש רחאל קר .יאבצה בצמה לטוביש לע

 .ותופח

 םידחופמו םילהובמ םידליהו אמא .התיבה ונא םיעיגמ הלילב רחואמ
 רורד ונתנ םה .הרייעה תא שבכ ינלופה אבצהש רחאל םימיה תורוק תא ונינפב םיללוגמ
 תא וכיהו הערפה לכ אלל םידוהיה יתב תא דודשלו זובל הביבסבש םירפכה ירכיאל
 לש וז םודסב .ולצינו ותיבב ינלופ ןכש ריתסה םידליה תאו אמא תא .הלמח אלל םידוהיה
 םהידליו תוידוהי םישנ הברה ריתסה אוה .רמוכה — דחא קידצ םג הלגתנ תוירזכא

 .םורגופה תא קיספהל שקיב וימחרו ושי םשבו וידיב בלצ םע םיערופה תארקל אציו

 .ישפוחל חלשנו ררחוש לבא ,רסאנ דימו התיבה אבא רזח ןמז רובעכ

 םנקימל םירזוח םייחה

 .םריע ידוהיל עויס םישיגמ הקירמאב בורטסוא יאצוי .בורטסואב םג .הטקש ץראה

 םידוהי םיסנכתמ וב םוקמ שי רבכו ףרשנש ןשיה תחת םקוה שדח שרדמ־תיב םג
 ימיב חנזוה רשאו לדגש ריעצה רודל לבא .ןילוח ישגפימלו הרות דומילל ,הליפתל
 דיל הירפס המקוה ךשוממ קבאמ רחאל .גאוד ןיא תיסור ־תינלופהו הלודגה המחלמה
 ברה ורזיפ הירפסה ןיינעב ונמייקש הנושארה הפיסאה תא ."תודחאתה״ה תגלפמ
 לבא .הירפסה ליבשב הריד ריכשהל ןכומ וניא הרייעב שיא .הרייעב םיתב־ילעבו
 ,רהעמ המלש :ויה םינושארה הידסיימ .״תודחאתה״ה דיל הירפסה המקוה ףוסבל ,רומאכ

 קר הניא איה ,הירפסה תחתפתמ טא־טא .יכונאו גרבנירג לאומש־בקעי ,ילע יחא
 ידגנתמ .ןיזגמו ןוחע אורקל רשפא וב םוקמ םג םא־יכ ,םירפס תפלחהל םוקמ
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 םהו םירפס אורקל םהידלי תא םיחלוש ףאו המויק םע ףוסבל םימילשמ הירפסה
 הרייעה יריעצ ןיב םילגתמו ןורטאיתל גוח םקומ םימיה תצורמב .הילא םיפרטצמ םמצע
 ,רתיהש גרבנירג היספ ;(ליזארבב םויה) ץילגיטש החמש :םיעודי־יתלב תונורשכ

 .(ליזארבב) באראב לדגמ ;(הקירמאב םויה) טאלבנירג בקעי ;ברע לוק תלעב

 תגלפתמ "תודחאחה״ה תגלפמ ,תועד־יקוליח םהיניב םיעלגתמ םדא־ינב ךרדכ לבא
 בורטסואב יכ .הקירמאל רגהמ הירפסה ידסיימ ןיב היהש ,רהעמ המלש .תרגסנ הירפסהו
 םילחאמו ,ול םידגנתמה ונא םג םיאב ונממ דרפיהל לבא .םיידוהי םיריעצל דיתע ןיא
 ונל רוזעל ולכויש תירבה־תוצראב םיבורק ונל ןיא יכ האנק ונבלבו םיבוט םייח ול

 .תאזה תרשואמה ץראל רגהל

 ןילופ ידוהי לש םבצמ לש תופקתשה אלא וניא הנטקה ונתרייע לע רבועש המ
 .הלוכ

 ריינה לע — לבא דואמ תילארביל ,דתיה המסרופש השדחה תינלופה הקוחה םנמא
 תובוחר יקנמ וליפא .ולכיש לככ םהל ולכנתהו הערל םידוהיה תא ולפיה תואיצמב .דבלב
 םידוהי" :התיה םייוגה ןיב הטלשש המסיסה .תויהל םהל ןתינ אל יוומארטה יגהנ וא
 רעונה לבא .תובר םיכרדב םידוהיה לע םלוע ודיבכה םיינלופה תונוטלשה "!הניתסלפל
 :םימרזה לכמ תוגלפמ ומקוה — םייחה וססת תוידוהיה תורייעב .ימיטפוא ראשנ

 לעב "תוברת" רפסה־תיב :רפס־יתב םג ןהומכו תוילאמשו תוינמי ,תוינוליחו תויתד
 ברע יגוח ,יאדוגאה — ״בקעי־תוגב״ ;יאדנובה — א״שיצ ;תינויצה היגולואדיאה

 םיגוויז גווזמ היהש ןכדשה .םהימרזל רעונ *תועונתו םייטאמארד םיגוח ,הלכשהל
 ירשקלו הבהא יסחיל ומוקמ תא הנפמ םהיפ תא לואשל ילב ,תורוחבו םירוחב ןיב
 ,דטופאקה תאו םהידגב תא םינשמ רבעשל הבישיה ינב .הרוחבהו רוחבה ןיב תודידי
 הלכלכה יקדס ןיב "םירדתסמ" םינטקה הכאלמה־ילעב .םייאפוריא םידגבב םיפילחמ םה
 םירגהמ םהו דיתע ןיא םיריעזה םירחוסל לבא ,םתסנרפ תא ישוקב םיאיצומו תינלופה

 .שפנ־תאשמ איה בולע ןוטיקב "הטימ יצח" םשו — השרוול — הלודגה ריעל

 תללותשמ תוימשיטנאה

 בוטרבלל המחלמה תעב חרב ,הב רג היהש ןורחאה אפורה .אפור ןיא בורטסואב
 בצייתה םינותעב הליהקה המסריפש העדומל .תולחמה תובר הרייעבו .דוע רזח אלו
 ורבע אל .הריד — איה ושקובמ לכ .אבא לע לאוש אוה .ודיב ןטק קיתו ריעצ שיא
 םירפכה ירכיאו םינלופה ,םידוהיה :םלוכ לע דואמ בבחתה הז ריעצ אפורו םיבר םימי
 תגלפמ זכרמ רבח ,ןנוחמ םאונ םג םא יכ אפור קר אוה ןיא יכ רבתסמ .םיכומסה
 השענ הז "יאצילאג" .תורז תופשב םג טלוש אוה תירבעו שידיי לע ףסונ "תודחאתה"
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 קולבה" ןעמל תונורשכ־בר ןלמעת היה "םייס״ל תוריחבבו רעונה ברקב דואמ ליעפ
 .ידוהיה "ימואלה

 תינלופ רבוד ,ללובתמ אוה גוזה .םייניש־יאפור ,ידוהי גוז הרייעל עיגמ ןמז ותואב
 םישגפנ םה ברע ידמ .רמוכה — ןהיניבו תוירצונ תוחפשמ המכ םע דדייתמ ,דבלב

 שיא ,חרוא־םאונ הרייעב עיפוה םימיה דחאב .םיפלק קחשמלו הת סוכ תייתשל ,אתווצב
 ןמזוהש (היינשה םלועה תמחלמ ינפל תקהבומ תימשיטנא תינמי הגלפמ) היצדנאה

 לש הפיסאל שיאה ארק םויה תרחמל .רמוכה תיבב תיתודידי הת־תביסמל אוה ףא
 ז םכתרייעב שחרתמ המ" :רמא אוה םיימשיטנאה התסהה ירבד רתי ןיבו הרייעה יבשות
 היצנגילטניאה ישנא םע השיגפל רמוכה תיבל יתנמזוה שמא !התמגוד ןיאש הירורעש
 תיבב הרוק תאז לכו !שפנב וניאנוש ,םידוהיה תא — ? םש אצומ ינא ימ תאו תינלופה

 "!רמוכה

 .רמוכה תיבל דוע ןמזוה אל םיללובתמה־םידוהיה גוז ,ןבומכ

 ליצאה הז היה .ינלופה "םייס״ל תוריחבל הלומעתה עסמב הרייעב עיפוה יוג דוע
 אוה .רחסמ ירשקב ותא ודמע םיבר םידוהי .הלודג הזוחא־ילעב היהש ,יקסנירבטי׳צ
 ןעמל תוריחבה תארקל הלומעת להנל הרייעל אבו ינלופה טניסב רוטנס ומצע
 הברה וביבס וזכרתה .ידוהיה זכרמב ,קושב ביצה ותמב תאו היצדנאה — ותגלפמ
 לוסלס ידכ ךות תחנב רבדמ שיאה .הביבסה ירפכמ םירכיא ןכו הרייעה יבשות ,םינלופ
 םע ביטהל המגודכ .ןוחצנב הכזת ותגלפמ םא תועבגו םירה חיטבמו ךוראה ומפש
 תויחל לודג גונעת ,םיהולאה ימע ביטיי הכו ,ןנזופ ריעב יתרקיב" :רפסמ אוה םעה
 ןיא יכ ?עודמ םתא םיעדויו !התמגוד ןיא — הנויקנו ןנזופ לש היפוי !תאזה ריעב

 הלוכ ןילופב ומכ ,םכתרייעב םג זא יכ ,תוריחבב חצננ םא ,םכל חיטבמ ינאו !םידוהי הב
 "!םידוהימ הייקנ היהת הלוכ ןילופ — ןויקנה רורשי

 ־לע םיכמתנש ,םיינלופ םיביטרפואוק םיחתפנ .הלומעתבו םירובידב יד ןיא םלוא
 רחסמ ירשקב םתיא אובל תענמנ תירפכה היסולכואה לבא .םיינלופה תונוטלשה ידי
 םתסו םיינלופה םיטנדוטסה םלוא .םיידוהיה םירחוסה םע רוחסל םיליגר םהש םושמ
 םירפכב םיידוהיה םילכורהמ םיענומו תוידוהיה תויונחה דיל תורמשמ םיביצמ םינוירב

 .םירכיאה םע רוחסל

 .םתקוצממ םתוא הדפיש לאוגל םיכחמ םלוכ .ןילופב ידוהיה רעוגה תא ףפא שואי

 אצומה תא םיאור םיבר .ידבלבה ןורתפה אוה־־אוהש ,הלשמ ןורתפ העיצמ הגלפמ לכ
 יתלוכי .ןוכנה ןורתפה תא לארשי־ץראב םיאור םירחא םירבחו ינא לבא .םזינומוקב
 ולעו םריעב םהיקסע ולסיחש ,ב׳צראפמ ילש םירבח לבא ,ץראל טאקיפיטדס לבקל ףא
 .לארשי־ץראב הדובע ןיא :םהיפב ,דתיה הרושבו רצק ןמז רובעכ ורזח ,לארשי־ץראל
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 הלאה םירבדה עמשל .עפשב שי םיברעה תויוערפתה קר ,םינבא תביצחב אל וליפא
 .םידוהיה לש םחור הלפנ

 ,קישטראב קיציאש העומש הצופנ .הרייעב רזומ רבד לפנ 1927 תנשב םימיה דחאב

 םיגד לש ןורק םש תונקל גיצנאדל עסנו ףסכ םוכס ומע לטנ ,קצוקמ דיסח לש ונב
 רבתסמ .ליזארבב ,וריינא׳ז־הד־ויר ...מ בתכמ ונממ עיגמ דחא ריהב םויבו םיחולמ
 איה ויר יכ ,בתוכ אוה .םישנ יקנראל תשורח־תיב םש חתפ אוה ףתוש םע דחי יכ
 הנידמהו ריעה יכ ףיסומ אוה .בוט ירמוחה םבצמו םידוהי הברה הב שיו הלודג ריע
 םיברו ודדועתה רעונה ינב .לבת תוצק לכמ םישנא תטלוק איהו השדח תשביב תונכוש
 לע בושחל יתלחתה ינא םג ,העודי־יתלבהו הקוחרה ץראל רגהל ןנוכתהל ולחה םהמ
 ,הפש אלל ,םיבורק אלל ,הבר .דתיה עודי ־יתלבה ינפב הדרחה יכ ףא ,וז ץראל הריגה

 .עוצקמ אללו ףסכ אלל

 יל רזע הייריעב דבעש אבאו רלוד 70־ב "סאיה״ב יתינק היינאה סיטרכ תא
 ונבל רוזעי ומצע באה יכ ,ןכתייה" : הכוב אמא לבא .העיסנה ךרוצל תודועתה תנכהב

 "!הלש הל׳המלשל ?יופצ־יתלבלו עודי־יתלבל דודנלו וירוה תיב תא שוטנל

 ךיאו .סיכב הטורפ יל ןיא לבא ,ליזארבל הזיווהו היינאה סיטרכ ,ןוכרדה ידיב
 רשפאש תיבב ךרע־רבד דוע ןיא ?הנושארה העשל הטורפ ילב הרז ץראל אובא
 לטלטל רשפא ךיא לבא ,ולש הרותה־רפס תא יל ןתונ היהש רמוא אבא .ףסכל ורימהל
 איהש ,רתסא תליגמ תא יל ןתונ אוה ןכל ?הקוחרו הרז הכ ץראל הזכ שודק רפס
 ם״במרה יבתכ ןיב םירפסה ןוראב הדמע םימיה לכ רשא ,יתכתמ "דגב״ב תללוגמ
 רוכמ ,ףסכל קקדזתו הבר הקוצמב יורש היהת םא :רמוא אוה .םירחא שדוק ירפסו
 ,הטורפ ךל תתל לוכי יניא ירעצל .שדוק ירפסב רוסחמ שי השדחה ץראב םש .התוא

 ."ךל גישהל לכוא אל האוולה וליפא

 ןכא אוהו בר ןמז רבוע אלו קרוי־וינב ,רהעמ המלש ירבחל בתוכ ינא יתקוצמב
 .רלוד השימחו םירשע ךסב ק׳צ יל חלוש

 הרקיה ימא .והומכ ורכז אל תוירבהש ,זע רופכב ןייטצה 1929 ראונאי שדוח ףוס
 .םיברעה הילכאמל ןובאית היה אל שיאל לבא .יתעיסנ לגרל תיגיגח ברע־תחורא הניכה

 ־תשרא אהת" :הל רמוא אבאו היניעב תווקנ תועמדו ,טבמ ילע הפיעמ איה םעפ ידמ
 ."ידיכוב ךתוא רוכזי לב ,ןכל ,םייניעה דגנל ףחרמ דימת ןורחאה טבמה ,החמש ךינפ

 ,ןילופמ רגהל ןוצר שי יל םג :רמואו ינממ דרפיהל אב ונתחפשמ דידי ,טסאל ר״ד םג
 קר אלא דבאל רבד ןאכ ךל ןיא ,התא לבא ,הרייעל יתוא תרשוק יתדובע ךא

 .הנומאו הווקתב עס ןכל .השדחה ץראב ,םש תוכזל

 ונממ ונתאצב .ךרדה תכרב ונממ לבקלו הרייעה לש הברמ דרפא יכ שקבמ אבא
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 םש רבכ םיאצמנ בורטסוא ינבמ .דמכ ,ונתוא בזוע התא ,המלש :אבא יל רמוא
 וחכשת לא אנא ,איהה ץראב םכלמעב הכרב וארת םא .הריגהל םמצע םיניכמ םירחאו

 .הרייעה לש הבר תאו הידוהי תא ,םכתדלוה תרייע תא

 הוולמ אל יירבחמו החפשמה ינבמ שיא .תלחזימל הלוע ינא םימח םידגבב שובל
 קר .הרייעהמ רטמוליק 9־כ תנכושה ,קדורגב תבכרה תנחתל זעה רופכה תאפמ יתוא
 הזה רופכב ואפק וילגר תועבצא :רקי ריחמ םליש םשל יתוא הווילש והילא יחא

 .העיטקמ ולצינ בר יאופר למעבו

 ,החפשמה ינב לכמו השאר יתוחאמ דרפיהל ידכ ,השרוו איה הנושארה יתנחת

 ןיא ,האופק ריעה לבא ,םידחא תועובש תאזה ריעב ראשהל יתיצר .םידידיו םירבח
 ירוקיב תא רצקל יתטלחה .ואפק תורונצב םימה םגו הקסהל םחפ וא םיצע גישהל

 .הכוראה יכרדל תאצלו

 דודה ינב ,םיריעצה ידוד ינב תבכרה תנחתל יתוא םיוולמ 1929 ראורבפ תישארב
 לילב תיבהמ תאצל וזעה אל םירגובמה ,םירחאה החפשמה ינב .לדנימ הדודהו עיש
 .םהיוולמו םירגהמ — בר ןומה ףפוטצה סיראפ־השרו תבכרה ףיצרב .הזכ זע רופכ

 םיוולמ םישודגו םיאלמ הכותב םירבעמהו הילא השיגה .תבכרל תולעל לוכי יניא
 .הנטק די־תדווזמ — ינעטימ לכ ידיבו המינפ חוכב יתוא םיפחוד ידוד־ינב .םיעסונו

 םהינפ יכ םה םינוע ,"ןאל" יתלאש לע .םהידליו ותשאו לעב םה יינכש — ןורקב
 ,השאה הגוע ,"ןכ" .יתלאש — ״י םיבורק םש םכל שי םאה״ .ליזארב ,וירל תודעומ

 ,רבתסמו םיכומסה תונורקל ץיצמ ינא ."השרווב םיתעל תרקבמה הרישע השא ,תוחא"

 ,םיעסונה ןיב .םהיניב דדוב שיא יננה ,ינא .ליזארב איה — םדעי ,םיעסונה לכ יכ

 ;םהיתוחפשמ תא םהירחא וריתוה רשא םילעב ,םתפוחל תחתמ התע הז ואצי רשא תוגוז

 יכ ,היה המדנ .רתוי בוט דיתע שפחל םיקחרמל םיאצויה ,םיריעצ תורוחבו םירוחב
 .לרוגל ייחא םה םיבר דוע .העמק רפתשמ יחור בצמ .הלחה "ןילופ ידוהי תאיצי"

 ,לובגל רבעמו .הייתשל םימ תפיט ןיא תבכרבו רופכו םיאופק תודש ,ביבסמ

 הדיירפ יל הניתממ תבכרה הרצענ וב ףיצרב .חונ רתוי תצק ריוואה־גזמ — הינמרגב
 סיראפל ונעגה ברע םע .ינממ דרפהלו יינפ תא ליבקהל האב איה .השמ לש ותב ,רהעמ
 רקוב םע .דואמ המיעט ברע־תחורא ונלכא םג םש ,ראופמ ןולמב דחא הלילל ונסכואו
 היינאה םלוא ."בוקארק" תינלופה היינאה לע תולעל ידכ רוואהל למנל םיכישממ ונא
 היינאהו רישפי חרקהש דע תוכחל דירצ .הינידג ינלופה למנב חרקה ישוג ןיב הדכלנ
 םיעסונה בור .לבת תוצק לכל תובר תוינא תוגילפמ ןאכמ .הכרדל תאצל לכות

 .םתיב״ינבלו םהל םיחטבמ־םוקמ שקבל םיאצויה ,היתורייעו ןילופ ירעמ םידוהי םה

 םירגהמ־םידוהי הב ויה רבכו ,וגלש למגל "בוקארק" העיגה תועובש המכ רובעכ
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 דואמ תיביטימירפו הנשי איה הינאה .םהילא םיפרטצמ ונאו היגידגב דוע הילע ולעש
 תכרוא םימי 17 .הנופיס לע ןמזה לכ תוהשל םיצלאנ ונא .המישנל ריווא יד הב ןיאו
 דחא .םנקנק לע תוהתלו "הניפסל םיחא״ה תא ריכהל ןמז יד ,וריינ׳ז־הד־וירל ךרדה
 ,דימא שיא ןיע־חיארמל ,יקסלבול בונאימ — רחאו ונלש רוזאהמ יסרוב אוה םהמ

 — אתל יינכש .דרפינ אל וירל ונעיגהב יכ וניניב ונמכיס .יסרוב אוה ףאו

 .ליזארבב התוחאל בתכמ הנעמל בותכל ינממ תשקבמ .דשאה .תיאשרוו החפשמ

 רפסימב יד יכ ןכתייה .יניעב רזומ רבדה .ראוד־תבית — איה תנעמגה לש התבותכו
 הילא הוולתא ,וירל עיגנ רשאכ יכ ,יל החיטבמ יתנכש לבא ?אל ותו ראוד־תבית
 דומעא — היינאב יתרכהש םידידיה םע .טלחהב ןוצר־עבש ינא .הרישעה התוחאל

 ? קישטראק קיציא םע המו .אתל יתנכש לש הרישעה תוחאה לצא יל הכחמ תיבו רשקב

 ליזארב
 הלודג ריע איהש ,וריינא׳ז־הד־ויר למנב ןגוע הינאה הליטה ,1929 סרמב 21 ־ב
 .ייוומארטו םיסובוטואב תלהנתמ הב הרובחתהו חומוק־יבר — היתבו תינרדומו
 המ !תמ וא יח ינא םא עדיי אל שיאו דוביאל הב תכלל רשפא ירה !דלאוועג

 ? תושעל

 הדיב קונית םע תרחא השא .הנניא — איהו הרישעה התוחא תא תשפחמ יתנכש
 .דלפדלוג דוד םשב ,ףיצרה דיל ,הטמל םיניתממה םישנאה להק רבעל לוקב תארוק

 .וריינא׳ז־הד־וירל ורגהו קיגשארקמ רבג םע הנתחתה ס׳לכעמ ןבואר הדיירפ יכ יתרכזנ
 ?התא בורטסואמ" :הנוע אוהו "?הדיירפ לש המולש המ ,דלפדלוג" :ארוק ינאו

 .הרישעה תוחאה ןיאו קישראק ןיאו ."לגרה תא טשפ ,םלענ אוה ? קישראקל תאב

 המוק־יכומנ םידיקפ .םירהו םי ףקומה ,"םיחרפה יא״ל םיאבומ היינאה יעסונ
 וסנכנ יאבש הדעסימל .םהיתודועת תאו םיעסונה חא םיקדוב ,םוקמה ידילי ,רוע ימוחשו
 ,םוהתל ץוחמ איה הדעסימה יליבשב לבא .םח הקשמ םוגללו םביל תא דועסל םירגהמה

 ."ףילר״ה לש תבותכ ונידיבו ,ונשפנל םיישפוח ונא ברע םע .הטרופל הטורפ יל ןיא

 ,ייוומארטב ונידיבש תבותכל עסינ יכ םיצור םוקמה ישנא .לגרב םיכלוה ונאו םושג תחב
 םע היינאב יתנכש םג .ונאיבהל לולע ייוומארטה ןאל עדוי ימ .םידגנתמ ונחנא לבא
 לבל תשקבמ איה .היתורורצ תא תאשל הל רזוע ןמלטנ׳גכ ינאו ,ונתיא התחפשמ
 ונכש "ףילר״ה ידרשמ ."ףילר״ל ונעגה דואמ םיפייע .הידלי םע דבל התוא וריאשי

 ,םילספסו תונחלוש ובו לודג ףתרמ — הטמלו םידרשמה הנוילעה המוקב .ןשי תיבב

 ןאל" :ןמקלדכ "אבה ךורב״ב ונינפ תא םילבקמ ףתרמה ירייד .תיב ירסח ליבשב
 תחדקב תומל םיצור םתא" ״? הזה םילקאב םכל הפצמ המ״ ״? םתאב המל״ ״? םתאב

 ״? זאכ השעת המו״ ״? הבוהצ
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 .םירהצ־תוחוראלו ןולמ תיבב הניל תוליל השולשל םישולת םילבקמ ונא "ףילר״ב

 םיטעמ תועובש ליזארבל עיגהש ,הפוא ,ןייטשניבור יכדרמ םג היה ינפ ילבקמ ןיב
 תמדקה וליא" :ידגנכ ןעוט אוה .ברק רבכ חספה יכ ,תוצמ תייפאב דבוע אוה .ינפל
 ,ורדתסה רבכ קינבוראז לקנעיו לבייל ,הנה .הדובעל דל גאוד יתייה ,םימי המכב אובל
 ףתרמב םינל םהו דוע םהל ןיא הריד לבא .ריעה זכרמב ,םילענ ןוקיתל תונח םהל שי
 תיכיח אל עודמ ?תאב המל" :רבס־תורומח םינפב ןעוט קינבוראז לביילו ."ףילר״ה
 תאצי רבכ םאו ער ןאכ בצמה .ליזארבל אובל זעת אלש היבאל יתבתכש בתכמל

 ."הרזחל היינא סיטרכ חולשל ךיבא ליאוי ,ךכרדל

 ץבשה ירה" — יחוכ לכב וילע יתקעצ — ״!תאזה הבוטה תא ךממ שקיב ימ״
 "!ךבתכמ תאירק םע םפקתי

 — תידוהי הרייע — הבר תופיפצב םידוהי וררוגתה םש ,״ידוהי רוזיא״ היה וירב

 וא הפק־יתבב םש םישגפנ ויה םישדחה םירגהמה .םיידוהי םילכאמו ידוהי יווה לעב
 ךתוא םינימזמ ויה רשא תוכומסה תורייעמ םירכמ שוגפל תלוכי םש .תוכרדימה לע

 .יתוא םימחנמ — ״רוזעי םיהולא ,גאדת לא ,המלש״ .הריב קובקב וא הפק סוכל

 יתדבע .ינמרגו לודג ,ינרדומ ,תורוע דוביעל תשורח־תיבל יתוא חלוש "ףילר״ה
 שקבמו וז הדובעב בר ןמז קיזחא אל יכ ינא שח .םיחלש בוחסל — רתויב השק םש

 דימ םיצור םידוהיה" :הנוע אוה ךכ לע .תיעוצקמ הדובע יל ןתיש הדובעה להנממ
 הלוכ הדובעה ןאכ ,ןילופב ומכ ,עוצקמ־ילעב םישורד אל ןאכ !הדובע־ילהנמ תויהל
 םש לבא ,"ףילר״ל יתרזח .הדובעה תא בוזעל יתצלאנ םימי השולש ירחא "!תנכוממ

 .םינרגתלו םיטנלוקפסל אלו םייביטקודורפ םישנאל קר םירזוע םה יכ ,יל ועידוה

 "רעלדעפ"

 "רעפאלק״ו (םיחתפה לע רבועה לכור) "רעלדעפ״ל רזוע תויהל יתכפה הרירב־תיילב

 לבא .תותלדה לע שיקמו תיבל תיבמ רבוע ,תורורצה תא בחוס ינא .(תותלדה לע שיקמ)
 יופצה דיתעה הז םאה ."רעפאלק" תויהל — תישפנ אלו תיזיפ אל — םיאתמ יניא ינא
 הצרי ימו הנקת ול ןיאש ,חלצוי־אלו ןלטב יב םיאור יירכמ לכ ן שפנ־תאשמ וזו ? יל
 הריע־ןב יננה ינא ,יתודוא לע העומש העיגה דלפדלוג הדיירפל ?ותרבחב תויהל
 םהיתוחפשמ ינבמ םיברל ורזע םה .הלעב לש ויבורקו וירבח םה םירחאה ,ידיחיה

 .והערל רזוע שיא .ליזארבב רדתסהל

 תחפשמ .םלרוג תא םיכבמו םהילע רמ םביל ,יתיינוא יאב לכ .חספ ברע עיגה
 םיקיתו םירגהמלו התחפשמ ינבל חספה ליל רדס הנטקה התרידב הכרע דלפדלוג
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 .םבצמ המ יעדויב ,םהילע רבד יבלב היה אל .רבד ורמא אל יל .ואב בורקמש הלאלו

 .רבדה םעני אל םהלו יל ?רדסה לילב םתיבל ץורפא ךיא

 ענכית לא ,ךברקב ךחור לופי לאו ץימא היה ,שואי לא ,המלש" :יבלב יתרמא
 ,םש תולוז תוחוראה יכ ,תיניסה הדעסימב לוכאל ךל ,תישאר .םירדוק םירוהרהל

 דחי .(ןולח ילב רדח) ךתרידל הלעו םיציבו ןיי קובקב הנק .גח ידגב שבלו ץחרתה
 ,םיציב ,ןיי ,תוצמ םע רדס ונכרעו תוצמ איבה ןייטשניבור .קינבוראז לקנעיו לבייל םע

 ...תוישוק ילב לבא

 ייחאלו םינקזה ירוהל םג םא יכ דבלב ימצעל יארחא ינא ןיא יכ יבלב יתעדי
 לש הספוק יסיכבו בוחרל יתאצי גחה ירחא .םתווקת ינא יכ ,םינטקה ייתויחאו
 ,םילוז םיזורח לש רחוס היה ורבע םימיב יכ ,יל םנתנ קאוויס בקעיש ,"םיטישכת"

 שייבתמכ יתלוכרמ תא עיצמ ינא .רוכמא הלא לכמ והשמ ירה .׳דכו םיליגע ,תוכיס
 חירו ,ידוהי םינפ־רתסלק לעב םדא תספרמה לע דמע תורצחה תחאב .ןוחטב רסוחבו
 .יתינע — ״ןכ״ ״? רענירג א״ :שידייב יתוא לאוש שיאה .ריוואב אשינ חספ ילכאמ לש

 ."הבורטסוא" "?המש המ" ."ןילבולל הכומס" "?ריע הזיאמ" ."ןילופמ" "?ןיינמ"

 םש תא יל רמוא אוה "?יסיג תא התא ריכמ ילוא .ב׳צראפמ יננה ינא ?הבורטסוא"
 םרכומל ידכ ,םיציבו רשבב השיז יחא םע רחוס אוה ותוא ריכמ ינאש יאדו" .סיגה
 יכחל דואמ וברעש ,ךעלזמערכ ,ץיב יתוא דבכמו ותיבל יתוא ןימזמ שיאה ."השרווב

 -ןכמ־רחאלו .תיבה םעטכ םמעטו

 ,הלאכ שי םאו תוחוקל שכור יניא .יל קחשמ אל ילזמו םיגוש םישנא םע דבוע ינא

 ינא ."רעלדעפ״כ חילצא אל יכ הארנ .םימלשמ םניאו םינוק םה רבד לש ופוסב ירה
 .הנוק ןיאו — ״ייטישכת״ תא עיצמו תותלדה לע קפדתמ

 שפחמ ורכמ יכ ,בוטרבילב ונמזב ויתרכהש ,רתלא יל רמוא םיברעה דחאב
 תמינב .ורכמל ומיע ךלוה לבא ,שדח קיסעמ םע רשקתהל ששוח ינא ."רעפאלק.,
 רפסמ ינא .סקאל הקצרה ומש .הווש לא הוושכ ילא םחייתמ אוה יכ שח ינא וירבד
 תא יל רפסמו יירבדל געול אוה לבא ,חילצמ "רעלדעפ" תויהל םירושיכה יל ןיא יכ ול
 םייווש תא .םהילע גלגלמ אוהו יסיכבש "םיטישכתה" תא וינפל גיצמ ינא .ויתויוסנתה
 יתנשי םג .םישדוח ינשכ ולצא יתדבעו ומיע יתרשקתה .רלוד השימחב ךירעמ אוה
 ותשאש רחאל .תובר םינש וכראש תודידי ירשק וניניב ורשקתה םימיל .ותיבב יתלכאו
 .ולצא אוה ףא ןסכאתה ליזארבל עיגה ןנחוי יחאש רחאלו ותיבב רוגל יתרבע הרטפנ

 ייוכיזצו ליזארב תא יתואיצמה ירואית ףרחו דליו הריעצ השא הרייעב ריאשה ןנחוי
 חלוש ינא ,ליזארבב ינשה חספה גח תארקל .ןאכל רגהל טילחה אוה ,ןאכ הסנרפה
 ךירדמ ינאו וסיכב ףסכ טעמ םע אב ןנחוי .יתחלצהל ןמיס הז ירהו .רלוד םירשע ול
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 םיחאה ,ץילגיטש םיחאה :ליזארבל םירגהמ הרייעהמ םיבר דוע .ילוקב עמוש אוהו ותוא
 ,שטאקט השטרב ,שינאמ םיחאה ,טפאהדייז הלוולוו ,ןמרימש המלש ,רעייב דוד ,רלימ

 עיגהש ןייטשדלוג לארשי .ספאש ,דארגוניו ןנחוי ,דארגוניו לבייל ,דאראב לדנמ
 םע ואב םלוכ טעמכ .ורגלא־הטרופל ,המורד דרי וירב םילקאה ללגב ,יינפל הנה

 .םהיתוחפשמ

 החפשמ םיקמ יגא

 .החפשמ סנרפל לגוסמ ינא יכ יתשחו ,תועונצ תוסנכה רבכ יל ויה 1932 תנשב

 איה .הגה יאובל םינושארה םימיב יתרכה ןילוומ האצומש טוגוק תידוהי יתשא חא
 וניתשו וירב המע ויהש היחאל ונעדוה החפשמ םיקהל ונתטלחה לע .ייניעב ןח האצמ
 הנותחב 30 .6.32־ב ונאשינ .םינתוחמ יל ויה רבכו הרובדו ילע יחא םג ואב .״םייחל״
 .ונתרידב ררוגתה ילע יחא םג .םינוק יל יתשכר םש ,ויר ירברפב הריד ונרכשו העונצ
 חלוש ושדוחב שדוח ידמ .םתיבבכ םמצע ושח םה .יריע יאצויל דעומ־תיב היה יתיב
 .ונמע הרג איהו ליזארבל איבמ ינא הלייב יתוחא תא םגו התיבה יפסכ עויס ינא
 חא םיקתש ידכ ,השורדה הרזעה תא — היחא לכ — הל ונטשוה היאושנ תארקל

 .הבורטסואב תוחאהו םירוהה םע םיבתכמ ירשקב םידמוע ונלוכ .שדחה התיב

 .ןורהא — ישילשהו לחר — היינשה ;הרופצ — הנושארה .םידלי וגל ודלונ
 תונקסעה ללגב יכ ,אבא לש ונויסנמו ינויסנמ ינא עדוי .סנכנ יניא תירוביצ תוליעפל
 קמחתהל ןיא םלוא .החפשמה תסנרפל תוירחאב תאשל וירצ ירהו .הסנרפה תעגפנ

 .תואיצמהמ

 ,הרופצ יתב םע לייטל הכלה הירצונה ,ונלש תרזועה רשאכ ,עובשב ןושאר ימיב

 השקיב ,׳א םויב ,עובש רובעכ .בגוע ןגינ הב ,היסנכל התוא החקל איה ,שמחה תב
 יל ונתנ אל הירבד ."בגועה ילילצ תא עומשל םיענ יכ" ,היסנכב בוש רקבל הרופצ
 ינא .יידלי לש םדיתע לע הערל העיפשמ רוביצה יניינעב ילש תויביסאפה .חונמ
 הכורכ המישמה לבא .ידוהי רפס־תיב תמקה לע בושחל ונלחתה יירוגמ רוזאב םידידיו
 לש ותרזעב .הרובחת תויעבו םיאתמ דויצ ,םירומ תגשה ,ןיינב תשיכר :םיבר םיישקב
 ."רעעמב קילאיב ש״ע רפסה־תיב" תא ונמקה ןמדירפ ר״דה ,תירבעה היסנמיגה להנמ

 .ותקוזחתב ןכמ רחאלו רפסה־תיב תמקהל תובהלתהבו ןוצרב הסייגתה יתשא םג

 ינב ,ידלי תשולש :בורטסוא יאצוי ידלי םה רפסה־תיב לש םינושארה םידימלתה
 ,ןיינעמו .ץילגיטש ינב םג ינמודו ןייטשניבור ינב ;רליצ יגב ,סניבור הרשו הלקנעי
 םיליעפו ץראל ולע ,וירב ינויצה רעונה תעונתו קילאיב רפסה־תיב ידימלת םיבר יכ

 .םיבר םימוחתב הב
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 .ןילוס ידוהי לש םבצמ תרמחה לע תועידי עיגהל ולחה םישולשה תונשב
 םיכלוה םתסנרפ תורוקמו םידוהיב תויולכנתהה תוברתמ ,תרבגתמ תוימשיטנאה
 .טפשמל עבתהל ילב םידוהי םיכמו םילפנתמ םינוירב םתסו םימשיטנא .םימצמטצמו

 םינשה ןתוא לכ .םינלופה לע תועיפשמו הקזחב תובשונ תיצאנה הינמרג תוחור
 אבא .ונתלוכי לככ הרזע םהל םיטישומו םירוהה םע םיבתכמ ירשקב ונא םידמוע
 וליאכ בתכנש ,ןורחאה ובתכמ תא .ילא ויבתכמב ותואירב לע רבד ריכזמ וניא דא ,הלוח
 םכתחפשמ תא וליצה ,ינב :הלא םילמב םייסמ אוה ,1938 ףרוחב ,י״שר בתכב
 ונלביקש אבה בתכמב .חנעפל היה השק ובתכמב םירבדה ראש ."אבו ברקה םוניהיגהמ
 תובצינ וניתונומת רשאכ ,אבא בתכ ונילא ןורחאה ובתכמ תאש ,הבתכ איה אמאמ
 .הנש םינומש ןב אוהו ,וארובל ותמשנ ריזחה ונימולצתב ולכתסהבו .ויניע לומ

 ־ןיעשאטסמ דורב ׳ר לש ונב ,תובא סוחיי דבלמ .הלודג תוישיא ,אבא היה ןמאנ ידוהי
 שיא היה רשאכ ותוריעצב ןה ,הנומאב רוביצ יכרצב קסעש ןקסע היה ,ל״צז קסיוואטס
 ורזחו הנממ וחרב הרייעה ידוהי רשאכ ,הנושארה המחלמה תעב ,ותנקז תעל ןהו דימא

 .הליהקה רבחכו הייריעה תצעומ רבחכ םידוהיה יניינע לע ןגה אוה .הנברוחב הילא

 הירחאלו היינשה םלועה תמחלמ
 םינושארה םיבתכמה דחאב ז םירחאה הפיא ? יתחפשמ ינב הייא .ןילופל שלפ רלטיה
 הנבוקל םשמו הבשטאמאדל וחרבו ונתחתה טפאהנדייז לארשי םע רתסא יכ ונל םיבתוכ
 המ עדוי וניא שיא .םיטעמ םיבתכמ המחלמה תישארב ונלביק אמאמ .ריביסל םשמו
 .ןילופ םע ראודה ירשק וקתונ המ־ןמז רובעכ .םהיניב םיכוותמה ונאו והערל הרק
 הדמשהו חצר לע תועידי ליזארבל עיגהל תוליחתמו .והשלכ עויס חולשל דוע רשפא אל

 .תעדה לע תולעהל רשפא־יאש

 .םלועה לכב רועיש ןיאל הלודג החמשהו הסבוה הינמרג .המייתסה המחלמה

 ידוהי .תורשאתמ ,הלאכ תועווז ונכתיי םנמא יכ ןימאה אל שיאש העווזה תועידי לבא
 זאמ רבצנ רשא םשוכר לכו םיבר תורוד לש תוברתה־תודצוא םתאו ודמשוה ןילופ
 והשימ לצינ ילוא ,םהיתוחפשמ ינב שפחל םיליחתמ םילוצינה .ןילופ תמדא לע םבשוי
 םע ,השטלארשי יסיגו יתוחא םע רשקב דמוע ינא .תאזה הלודגה הפירשה ירחא
 .לארשיב דכ רחאו הינמרגב םיטילפ הנחמב םיהושה לאנברבא לאומשו ןוקלא לבייל

 .הקנילברט הדמשהה הנחמב בורטסוא ידוהי תדחכהל היח תודע םה הלא םידירש

 ליזארבל הריגה תורשא לבקל םיחילצמ ונא םיבר םיצמאמו תויולדתשה רחאל
 .םהידודנב ודלונש הידלי ינשלו הלעבל ,רתסא יתוחאל

 םהיניב רשק לע ורמש יכ םא ,םינגרואמ ויה אל ליזארבב בורטסוא יאצוי
 ,הבודלוו ,ןילבול יאצוי םע םירשקב ודמע ןכ ומכ .הרייעה יאצוי לכל ורזע םהו
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 ונלש "טפאשגאמסדנאל״ה .דתיה םימיה תצורמב .םירחאו בוטרבל ,ב׳צראפ ,ץיבונסוס
 דבלמ ,"הלחנלו החונמ״ל םש ועיגה ליזארבב בורטסוא ינב .םלוכ ןיב הלודגה

 .תוטעמ תוחפשמ

 לארשי תיב ןברוח לע ונתמחנ איהו לארשי תנידמ המק האושה ירחא תוטעמ םינש
 .הפוריאב

 1934 ,ליזארבב םירגהמכ בורטסואמ םיריעצ 4

 1934 ,ל׳יזארב ןיא ןטנארגימיא — עווארטסא ןופ עכעלטמוי 4

 4 ?0ו1מ£ 08(ז0\ז 81מ1£1*8111$ 10 81*8211, 1934
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 ינורפזב הרייעה

 ןרטש •רסוי בקעי
 "תונמאנהו הנומאה שיא" רפסה ןמ םיעטק
 רואל אצוה .ןרטש ףסוי בקעי ׳ר לש ורכזל
 .החפשמהו לאומש תירק תדעו ידי־לע

 .ו״לשת ,הפיה

 ידיסח הב ויה ...םיימש יארי םידיסח לש הרייע הלוככ הבור .דתיה בורטסוא...
 ידיסחו ,בוטרבולו ב׳צרפ ,ץלדשו ץירזמ ,הלאיב ידיסח ;בוקולו יבאלופ ,בולוקוס ,קצוק
 םידיסח תרובח לכלו בורטסואב "ךלביטש״ה ויה םיבר ...דועו דועו ןיזדר ,קסירט ,רוג
 הנשב םיימעפ וא םעפ עסנ אלש דיסח הרייעב טעמכ היה אל .םהלשמ לביטש היה
 אב םייברה דחאשכ דחוימב הלודג .דתיה החמשה .םיגחל וא תבשל םא ,ולש יברל
 תוכזהו גח תניחבב .דתיה הרייעב יברה לש ותוחכונ .הכותב ותבש תא השעו הרייעל
 .םיברה תושרל ותיב תא ךפה ,ךכל הכזש ימ .הנממ הלעמל ןיאש תוכז .דתיה וחראל

 דעו תומדקומה רקובה תועשמ םירקבמ המהו ןיטולחל זורפ היה תיבה םימיה םתואב
 ויה תבשב .ויפמ הכרב לבקלו יברל "םכילע םולש" רמול ,הלילב תורחואמה תועשה
 םעה יטושפו הרות ינב ,לדו רישע ,רענו ןקז ופפוטצה םביבסמו תונחלושה תא םיכרוע

 .ונחלושמ "םייריש״ב תוכזלו יברה יפמ הרות ירבד עומשל
 ׳ר תא ,ילמהרבא ׳ר תא םשארבו םינייטשדלוגה תא רכוז ינא לביטש רב׳צרפהמ
 ףסוי בקעי יבר תא ,ןיישננוז טחושה תחפשמ תא ;וידכנו וינב םע ,לאנברבא רתלא

 .ףאש םולש ׳ר יאבגה תאו ותחפשמו קינלור

 ,םיובנקלנ ברה יל םירוכז ,ידודו יבס ,ירומ יבא וללפתה ובש ,לביטש רקצוקהמ

 ,קי׳צרוק דוד ׳ר ,לאנברבא לאימחרי ׳ר ,םיובנשריק ביל ןרהא ונתחו םילג לדנמ ,ר

 ינא רוג ידיסחמ .דמלמה לארשי ןרהא ׳ר ,ףרוצה והיתתמ ׳ר ,הפואה לאוי לאומש ׳ר
 ינורכמ ראשנ ץחר ידיסחמו ,ןמרקוצ ןרא לאיחי ׳ר תאו םיזגמ רתלא ׳ר תא רכוז

 .ןייטשכילק ךלמילא ׳ר
 .תבשל םינוש םיניינמל םהיתוריד תא ורסמש ,הרייעה ישנאמ הלא הבוטל ורכזיי

 הנושארה תימלועה המחלמה ירחאל ותיב תא ךפהש ס׳הרובד השמ ׳ר היה םהב ןושארה
 ,קינבורז יאמש ׳ר ,סשיביל לארשי ׳ר תא ריכזנ ןכו ,תסנכה־תיב הנבנש דע שרדמ תיבל

 םהרבא ׳ר ,ןרוק ףסוי ׳ר ,ןייטשכורב הלי׳ציא ׳ר ,ץילגיטש ריאמ ׳ר ,ןאמוד םייח ׳ר
 .קרוב עשוהי ׳רו ריפס השמ

 ודקפש םירחא םיעגפו תופירש ,המחלמה תונש .ינועו לבס תכומ התיה ונתרייע
 שדחמ ליחתהל םעפ לכב היה ךירצו ,תלדלודמו הבוזע הוריתוה ,הרייעה תא םעפב םעפמ
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 ךטעטימוק" ,םידעו ינימ לכ ומקוה רנ םשל .םיעגפנל הרזע תשגהבו תוסירהה םוקישב
 טניו׳גהמ ולבקתנש םיכרצמו חיפסכ הרזע וטישוה ;הנמאנ םתכאלמ תא ושעש ז״עלב
 .השורדה הרזעה תא המצע הרייעב ףוסאל וחרט ררוצה תדימבו םירחא תורוקממ וא

 תגיל ןוגכ ,הקדצ תודסומ ,עובק ןפואב הרייעב ומייקתה ,םורה תעש לש תודסומל ףסונ
 ,תוינקדצ םישנו תויאבגה רקיעבו ,םהיליעפו םהיאבגש ,דועו דועו ,םילוח רוקיב ,קדצה

 .ןשפנו ןדואמ לכב ןתלועפ תא ושע

 ,ןמלוש ןרהא ׳ר ,אריפש שריה .דשמ ׳ר הליהקה יסנרפ ודמע וללה םידעווה שארב
 .ןרוק םהרבא ׳ר ,רדנו םהרבא ׳ר םדי לע ורזעו ריפס ןרהא ׳ר ,רדיינש ןימינב ׳ר
 לארשי ׳ד טחושה דואמ ליעפ היה ,קדצה תנילו םילוח רוקיב ןוגכ הקדצה תודסומב

 ססותו ליעפ שיא היה אוה .לודגה שרדמה תיבב עובק עקות ־לעב םג היהש ןהכ ריאמ
 ועבטמ "יחרזמ״ה ןמאנ היה שיאה יכ ,תינויצה ונתוליעפב רתסב ונל רזוע היהו

 .לארשי ץראל ונתביש שודיחל ןותנ היה ובלו

 דחא לכ ,תווצמ ימייקמו הרות ידמול הרייעה יבשות בור ויה ,יתנייצ רבכש יפכ
 ןיע" תרבחו תוינשמ תרבח ,דתיהו ימויה ףדה ודמלש ויה .ויתועידי יפלו ותלוכי יפל
 ויה הנשה תומי לכב .םוק ימיכשמ םילהת תרבחו י״שר םע שמוח ידמול ויה ."בקעי
 רצע אל רבד םוש .אתווצב םילהת דמול רקוב תונפל עברא העשב םיסנכתמ וללה
 תאו הרייעה תובוחר תא וכפהש ,ירירגסה ותסב ףעזה ימשג אל — םדעב
 .ףרוחה תומיב גלשה תורעסו איפקמה רוקה אלו ,שפרו ץוב לש תומיל היתוטמס

 ידמול םג ןבומכ ונמנ םוקה ימיכשמ םע .ארובה תדובע תא תושעל ורבג תויראכ
 — וללה ךא ,םיקסופב ןויעבו ארמג ףד דומילב םמוי תא וחתפש ,םיקהבומה הרותה

 לכ — םיריעז םינוונח ,םירחוס ,הכאלמ ילעב םברקב וללכ — םילהת ירמוא תורבח
 .הרובחהמ דחא היהו יוצר היה ,אתווצב םילהת רמול קקותשמה ידוהי

 .וידומיל בצקב היה ודוחיי .שיבא ׳ר תא ריכזהל ילע םיקהבומה םידמולה ןיבמ
 רחוס ,החמש השמ ׳ר היה רחא ןיינעמ סופיט .ףד ירחא ףד "עלוב" שממ היה אוה
 דימת .לקמל קקזנו תורובגה ליגב היה רבכשכ רוכז אוה יל .בהלנ קצוק דיסח ,םיצעה
 דחוימב ,םינוש םייבר לש םיתסומה לע וירופיסל וניזאהש םידיסח תרובח ףקומ היה
 בהא אוהו וינפ לע רוסנ היה ידימת דויח .קצוקמ לדנמ ׳ר ,ובר לע רפסל הבריה
 ץ״שכ שמשמ היה הובגה וליג חורמל .החידבב לחב אלו האנ הישעמ םתס רפסל םג

 .םיארונה םימיב

 םינב .תוחפל 16—15 ליג דע הרותה יכרב לע ולוככ ובור ־ןנחתה הרייעב רעונה
 תאריו תעד תישאר םטיעלמ דמלמהו "רדח״ב םיבשוי ויה םיטוטאז םדועב .תונב םגו
 תובישיל דעו שרדמה־תיבבו םידמלמ לצא ארמג ודמל ,םירענ ושענו ולדגשכו ,םימש
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 הכאלמ ודמלש הלא םג .ימצע דומילב ושכר תיללכ הלכשה םג .ועיגה הרייעל ץוחמ
 תא ומייקו אבא תיב תוכילהל םינמאנ וראשנ ,הרות ידומילב דימתהל ולכי אלו

 .רתויב תדבוכמה הרוצב םאו בא דוביכ תווצמ

 םירעל רובעלו הרייעהמ תאצל ליחתה רעונהמ קלחשכ ,רתוי תרחואמ הפוקתב
 שוטנל הפיחדה העבנ — ןילופ תולובגל ץוחמ לא רגהל ףאו השראו ,ןילבול :תולודגה
 םהיתוחפשמל רזעל תויהל הפיאש ךותמ רקיעב אלא ,םמצעל רוזעל ידכ אל םתיב תא
 ףרח ,קזחו קודה ראשנ ,םנק תא ובזעש ,םינבהו םירוהה ןיב רשקהו ,הרייעב ורתונש

 .םהיניבש םיקחרמה

 תושדח תועונת לע תועומש ונריעל עיגהל וליחתה םואתפ עתפל ךיא רכוז ינא
 ןגראתהל וליחתה ונתרייעב םגו ,תולודגה םירעב ידוהיה בוחרב תונוש תוגלפמו
 ץולחה" ,"יתדה רמושה" ,"יחרזמ יריעצ" ןהיניב ,רעונ תועונתו תוינויצ תוגלפמ

 .דועו "יחרזמה

 הנחמב ואר םה ."יחרזמ״ל םגו תונויצל הלודג תודגנתה .דתיה םידיסחה להק ברקב
 םילשוריו ןויצ התיה ,תוינויצה תוגלפמל םתודגנתה תורמל .לוע יקרוס לש הרובח ינויצה

 .םידגנתמבש םישקונה בלב םג — םלוכ בלב

 ףוסיא — תבחרנ תינויצ תוליעפ ונחתיסו םישדח םייח ונב ךסנ ינויצה ןויערה
 םיחילש לש םרוקיבב ונתוא התכיזש דע דואמ הבר .דתיה ונתחלצה .םילקש תצפה ,םיפסכ
 הליגרה תינויצה תוליעפה לע ףסונ .תחכשנ יתלב היווחל היהש רוקיב ,לארשי־ץראמ
 רעונ ברקב ונלשמ תוליעפ חופיט לע ,תיתד־תיגויצה העונתה ישנא ,ונחנא ונדקש

 םיאשונב םירועישו תואצרה םויק ,הירפס תלעפה ןוגכ ,תבחרנ תיתוברת תוליעפ ,הרייעה
 ודימעהש — השיגפה תומוקמ — ״ןלאקול״ה חא ריכזהל םוקמה ןאכ .ונבלל םיבורקה
 תחפשמ ,ןייטשרייפ ישאב תחפשמ ןה אלה ,ונכרד תא ודהאש תוחפשמה ונתושרל
 ןויערה דיסח היהש ,םידיחיהמ .דיה אוה .םולבנרוק יליציא יבר ןורחא ןורחאו ןרפש
 ריכזהל ילע .םהידיסחו םיר״ומדאה לש תילילשה םתדמעל דוגינב ,ול ףיטהו ינויצה
 םירענה ,ונחנא .תופי םינפ רבסב ונלבקתנ ובש ,טסאל ר״ד לש ותיב — תיב דוע
 אפורה ,טסאל ר״ד לש תוכרובמה ויתולועפ תא חכשנ אל ,הפוקת התואב ונלעסש
 ותלועפב ןה תאז וניאר .טייקשידיי הברה גופס היה אוה .הלמה ןבומ אולמב ידוהיה
 יפ-לע־ףא .רכו םידסח תולימג תפוק ןעמל תצמואמה ותדובעב ןהו לארשי־ץרא ןעמל
 תובבל תברק החיה (".דינודרוג״־״תודחאתה" שיא היה אוה) וניתועד םע ההדזה אלש
 םשה תרזעבש םיווקמ ונאו תוצעומה תירבב יחו האושהמ טלמנ אוהש ונל עודי .וניניב

 .ונצראל ותחפשמ םע עיגי
 לש תיצולחה הרשכהה תא חוכשל יל הלילח ,תינויצה ונתוליעפ תא יריכזהב
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 םיכישממו יטירבה ןוטלש תפוקתב הצרא הלע םהמ קלח .וננוגראמ םירוחב המכ
 .איהה הפוקתב המעפש חורב םהייח תא ןאכ

 םייח ובוכ .ש״מי ויערמו רלטיה י״ע ובוכש תורואה עפשמ תצק קר יתילעה
 ,הרקענש הבורטסוא תליהק לע ,םיבר־לבא אוה ונלבא .תווקת ,תופיאש ,םיססות

 רוביצכ םלוא ,דיחי־לבאל םימוחינ ןיא .ויריקי תומ לע ונתאמ דחא לכ לש דיחי־לבאו
 — םיחצרנה תובלב התיהש הווקתה תומשגתהב המחנ אצמנ ,המידק תויפוצ ויניעש

 תוכלמ תמוקת — וז הווקת לש התומשגתה שמשת .םילשוריו ןויצ לש הלואגה תווקת
 .םילשוריו ןויצ לש הלואגה תווקת

 לש םיינחורה םהייחב םיעבוקה םיביכרמה ויהש ,הרותה דומילו תידיסחה ךרדה
 ,לומתאמ תונורכז ,דבלב רבע־ינויצ ןרטש ףסוי בקעי יבגל םניא ,בורטסוא ידוהי

 ,ותנומא קמועבו ידיסחה וטהלב ,ותייווה לכב דיסח היה אוה — ותוישיאמ קלח אלא

 לכ — הרובח ייחל ותקיזבו וב המעפש תוינויוושה חורב ,יממעה ונונגסבו םייחה בויחב
 .תודיסחהמ הלא הלא

 הצנה ןאכ ,"ומצעל יח םדאה ןיא״ש ,ריעצה ףסוי בקעי דמל ,ותרייעב ,ןאכ
 ,תלוזה לבס םע תוהדזהה תשוחת לש םינושארה םיטבנה וחמצ ןאכו תירוביצה ותעדות

 .ןרטש ףסוי בקעי תא ונייצש ןוגראה שוח לשו שלחל רוזעל הבוחה תשגרה לש

 םידוהי םידימלת םג ודמל וב ,יתכלממ יממע רבפ־תיב
 סנירעליש ןוא סרעלייש עשידיי טנרעלעג ריוא ובאר׳ס ווו ,לוש עשהכולמ עשיליוב

 00\׳6מוומ6מ1 ק 111)110 $011001 ץ\י111ו )0ו^1$11 ק1וק!!$
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 הרייעב דיתע היה אל

 קילאיב .ק / ןרפש הירא

 ,יקסלבול בורטסוא ונריעמ תונורכז תולעהל הנש םישימח ירחא דואמ השק

 אל הרות דומילל הבישי לבא ,שרדמה־תיבבו רדחב יתדמל הב ,יתלדגו יתדלונ הב
 יתכלממ רפס־תיב םג .הנטק התורבחב וא "ומצעל" שיא־שיא דמל ןכל .ונריעב התיה
 רפס־תיב לבא .תותיכ עבש קר וב ויה יכ ,םינש עבש יתדמל ובו ונריעב היה ידוסי

 .הב היה אל ןוכית

 .תואיצמל היה םולחהו םויה עיגהש דע ,לארשי־ץראל היילעה םולח יתמקר ירוענמ

 יכ .םויה דע יתא םירומש םהו יבלמ וקחמנ אל הרייעה תוארמו םירוענה תונורכז
 םהו בלב קומע םיתורח דימת תונושאר םירוענ תויווח ,תודליה ימי ,תדלוהה םוקמ

 .םלועל םהמ םיררחתשמ ונא ןיאו ונייח ימי לכ ונתוא םיוולמ

 ,ןילופב תורחא תובר תוידוהי תורייעל הייח־תוחרואב המוד התיה בורטסוא ונריע
 םימש־יאריו תווצמ־ירמוש ויה בורטסוא ידוהי בור .תיצאנה היחה ידי־לע וברחנש דע
 ודמל הליפת םרטב ךא תסנכה־תיבב הליפתל םוק ומיכשה המחה ץנה םע .גייס אלל
 רמא וא "בקעי ןיע״ב ןייע רחאו עובשה תשרפ — ימו ,תופסות םע ארמג ףד ימ
 גואדל ואצי ןכמ רחאל .הרהטבו השודקב ,רוביצב וללפתה ךכ־רחאו םיליהת יקרפ

 .החפשמה ינב תסנרפל

 ףאו רטנקל וא טלבתהל ושקיב אל םהו םיינוליח םידוהי ונתליהקב ויה םיטעמ
 תאו ךיבא תא דבכ :הווצמה רבידה לע ורמש םה .םהיתופקשהל יבמופב ףיטהל אל

 .תוישפוחה םהיכרדב םתוא וסיעכה אלו ךמא

 ויה .תורודמ ונתרייעב תשרשומ .דתיה תודיסחה ןכש ,םידיסחה הב ויה םיבר
 הרייעב ורקיב םעפ ידמו תלכת ליתפ ,ןיזדאר ,ב׳צראפ ידיסח ,רוגמ יברה ידיסח הב
 ירחא .הלודג .דתיה הנוכתהו םירחאו ץלדשמ יברה ,בולוקוסמ ברה ,ב׳צראפמ יברה

 ירבד עומשל רקיעהו םייריש ףוטחל ,יברה ןחלושל בסהל םידיסחה וצא תבש־ליל תדועס
 תועש יברה ןחלוש דיל ובשי ךכ .תבש תורימזל שדה ןוגינ דומלל םגו ויפמ הרות
 ,םויה תרחמל .המדאהמ םיקתונמ ,םיקוחר תומלועב םייורש ויה וליאכו םיכורד ,תוכורא

 שדחה ןוגינה תא םירמזמו יברה יפמ ועמשש הרותה ירבד תא םיננשמ ויה ,תבשב
 ,יברל םינופ ויה םיבר םישנו םירבג .ונוגינ תאו ותרות תא הפי רוכזל ושקיב םלוכו
 גוויז שקיב רחאו תואירבל וא הסנרפל ותכרב שקיב דחא .ותכרב תא שקבל ידכ
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 לע יברל השגוה השקב לכ .םידליה לודיגב הכרב וא הקרפל העיגהש תבל בוט
 תברב ןכאש ןימאה שקבמהו .יברל הנחנ ומצעב וא ושמשל הרסמנו (קתפ) "לטיווק"
 ללפתהל וגאב םיריעצה ונא םג .ויתודסומו יברב הכימתל "ןוידפ" ומרתו םשגתת יברה

 .ברעו רקוב ,יברה לצא ןיינמב

 לודגה תסנכה־תיבב .שרדמה־תיבבו לודגה תסנכה־תיבב וכרענ עבק תוליפת
 הלא ויה .לוח ימיב םג וללפתה שרדמה ־תיבב וליאו םיגחבו תותבשב םיללפתמ ויה
 החנמ ,תירחש תוליפתל ,ברעבו רקובב ,םלוכ ואב שרדמה־תיבל .םייתמוק־דח ץע ינבמ
 עובשה תשרפ תא דומללו טעמ םמחתהל ידכ םיכוראה ףרוחה יברעב ואב דוחייב ,בירעמו

 .הנשמב קרפ וא

 הרייעל ועיגה זא .ירדנ לכ ליל דוחייבו םיארונה םימיה ותרחנ יבלב קומע
 םירפכב וררוגתה הנשה תומי לכש תוידוהי תוחפשמ ,תוליפתלו םיגחה תא גוגחל ידכ
 םלוכ ואב םיארונה םימיה תארקל לבא .ןיינמב ללפתהל ולכי אלו םייוגה ןיב ,הביבסב

 תעב .תונבו םינב ,םפט לע תוהמאו ,תובא ואב .תסנכה־תיבב ומקמתהו הריעה
 ־תיבב תונחלושה .הליפתה יתבב ופפוטצה םלוכ .תיבב היח שפנ הראשנ אל תוליפתה
 ומע איבהש המשנה רנ תא ביצה ללפתמ לכו הנבל הפמ םיסוכמ ויה תסנכה
 .הליענה תליפת םות דע ,תועש עבראו םירשע ורעב תורנהו ויריקיו ויבורק רכזל

 רכוז טרפבו הליפתו ןוגינ יעדוי ידי לע וכרענ םירופיכ םויו הנשה שאר לש תוליפתה
 םיובקלנ ברה אשנש השרדה ירחאש ,ב״ושה ריאמ לארשי ד עקותה לעב תא ינא
 ףאו ,"רומזמ חרוק ינבל חצנמל" קרפה תא רמא ומיחרו וליחדבו ורפוש תא לטונ היה
 ינא האור תסנכה־תיבב המבה לע יבצייתהב ,עקות לעב שמשמ ימצע ינא תע םויה
 רמא אוה הב תוקיבדבו ,וינפ תרדה לכב ריאמ לארשי ׳ר לש ותומד תא יניע דגנל
 הנש ידמ תאזה הנומתה תרזוח ךכ .ויפמ יתעמשש ןוגינה לע ינא םג רזוח קרפה תא
 לכוא אל .רפושב עוקתל ימצע ןיכמו "חדוק ינבל חצנמל" תא רמוא ינא תע ,הנשב
 ,ותבשב תבש ידמש ,ל״ז רגוב שובייל ׳רה תא ,רקיהו טושפה ידוהיה תא ףא חוכשל

 ותישארמ ,םיליהת יקרפ לכ םירמוא םיללפתמ תצובק םע דחי אוה היה ,המחה ץנה ינפל
 .רוביצה לב םע תירחש תליפתל ופרטצה ןכמ רחאלו ופוס דעו

 ךרעיהל תדמועש הנותחה לע .ריעב הנותח הכרענ תע וגייח רתויב הזע היווח
 תחמש וז .דתיה .הלכהו ןתחה תחמשב וגגחו וחמש םלוכו הרייעב םלוכ ועדיו ועמש
 ידגב תוינקב : התנכהב הנותחה ינפל םימי םידורטו םיקוסע ויה םמצע םינתוחמה .םלוכ

 .םהלש הרידה רודיסבו הריעצה החפשמל טוהירה תיינקב ,הלכל "רעייטשסיוא״ב הנותחה

 ינב לכ ונמזוה הילא ,הנותחה תארקל לושיבבו היפאב ויה םיקוסע החפשמה ינב
 םיינעל ףסכה תקולח ןכו בחר בלב הכרענ םיינעל הדועסה םג .םיבר םיחרואו החפשמה
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 .םיזילע םינוגינב היתורימזב המיענה הדועסל ונמזוהש םירמזילכה .הפוחה יגפל םיכרצנלו

 ךכ־רחאו ןתחל הליחת הנופ היה אתוחידב ירבדב .הנותחה ןמ רדענ אל ןחדבה ףא
 ןתחה .םיפתושמה םיידיתעה םהייחב בוט לזמ םהל לחיאו הבושתל םתוא ררועמו הלכל
 ילילצל הפוחה הכרענ םש ,תסנכה־תיב תבחרל דע ריעה תובוחר ךרד ולבוה הלכהו
 חומשל ידכ ,הרייעה ידוהימ םיבר םהילא ופרטצה תסנכה־תיבל םכרדב .םירמזילכה
 תיגיגח החורא דועסל ובשיו םיידי הליחת ולטנ התיבה םבושב ,הפוחה רחאל .םתחמשב
 תוניגנמ תעה לכ םיעימשמ םירמזילכהו םימעטמו םירשב ינימ לכו ,קרמ ,םיגד :הנשד

 .תוזילע תוידוהי

 אל םרפסמ יאדו הלאכ ויה םאו ,םיגלפומ םירישע ונתרייעב ויה םא רוכזא אל
 תדועס ןיכהל הגישה אל םדיש םיבר ונברקב ויה יכ ינא רכוז תאז תמועל .בר היה
 ישיש םוי ידמ .םיינעל טרסבו תלוזל הגאד התיה .םיבער וראשנ אל םה לבא .תבש
 ידכ םידוהיה יתב לע תרבוע "היח עטלא יד" התנוכש רגניזכיוה היח ,דתיה עובשב
 בורק התויהב דועו .םיכרצנה ןעמל — ׳דכו םיגד ,תולח ,רשב — לכוא יכרצמ ףוסאל
 ,הפשכמל התמד יניעב יכ ,ינורכזב התרחנ התומד .ריעה יינעל הגאד םינש האמ ליגל

 תא תרגוס ,דחיה זא־וא הרייעב והשימ רטפנ הלילח םאו .הינפב לכתסהל היה דחפו
 התוא הקיו והשימ הנפילחי הלילח אמש ;הצוחה הלגר ףכ האיצוה אלו התיב יסירת

 .רטפנה תחת

 בור .הב ויה אל םילודג םילעפמ וא הישעת .הרייעה ידוהיל הסנרפה החיה השק
 ,םירגנ ,םיטייח ,םירלדנס ויה םה .תונטק תודגח ילעבו הכאלמ ילעב ויה םיבשותה

 םינוק ויהש םידוהי םג ויה .תולכורבו רחסמב וקסע קלח .םירחא הכאלמ ילעבו םירפת
 ,תויפאמ הרייעב םג ויה .חמקה תונחטל הורכמו םתאובת תא הביבסה ירכיא לצא

 תא שדחל היה ךירצ תונחה לעב רשאכו .דועו םיעבצו ןיינב ירמוחל ,םידבל תויונח
 השוע היה וכרד תא .זוחמב הלודגה ריעה התיהש ,ןילבולל עסונ היה ותונחל יאלמה
 תא שכר ןילבולל ועיגהב .תועש הנומשכ הכראו הלילה תוצחב האציש ,הלגעב

 עובשב ישימח ימיב לבא .התיבה הלגע התואב רזוח היה םויב ובו ול תושורדה תורוחס
 חא רוכמל םיכומסה םירפכהמ םירכיא הריעה ועיגה זא .דיריה הרייעב םייקתמ היה

 םינוק ויה הלאו הקסהל םיצע וא םיציב ,תופוע ,האובת ,תוקרי ,חוריפ :םתמדא ירפ
 תוסנרפה ויה הלא .יתיב דויצ וא הדובע ילכ ,םילענ ,םידגב םיידוהיה םינוונחהמ

 .תורוד ירוד וסנרפתה ךכו תוידוהיה

 ןיבהו עדי היינשה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל תונורחאה םינשה תורשעב םלוא
 ריעב םדיתע תא ושפיחש ויה .הבזועל שקיבו ותרייעב דיתע דוע ול ןיאש ריעצה רודה
 םימי .לארשי־ץראל תולעל ושקיבש וא תורחא תוצראלו הקירמאל תגהש ויה ,הלודגה
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 ןייטצה הזה אבצה ,ינלופה אבצב תורישל בצייתהל תעה העיגהשכ םירוחבה ורבע םישק
 הלפשהב םיוולמ ויה יאבצה תורישה תונשו ויתורושב ותרשש םידוהיל ימשיטנאה וסחיב
 ידכ םיעצמאהו םיכרדה לכב םידוהיה םירוחבה וטקנ ןכל .רועיש אלל תויולכנתהבו
 וביערה ,ףגתסהל ולחה םתובצייתה דעומ יגפל םישדוחו תועובשו תורישהמ טמתשהל
 ויהי אלו םלקשמב ודריש ידכ תולילב ונשי אל ףא היוורל םימ ותש אלו םמצע
 םדי לאל היהש לכה ושע םה .םפוגב םיליטמ ויה םימומ ףא .יאבצ תורישל םירשכ

 .ימשיטנאה ינלופה אבצב תורישל לספיהל ידכ

 םי׳רדח,ה ודמל ןבר תיב לש תוקונית .םיחתופמ אל ויה הלכשהה תודסומו ךוניחה םג
 .דתיה אלו יהשלכ תיגוגאדפ הרשכה ורסח ךא םימש יארי ויה םנמא םהידמלמש
 הסנרפו הקוסעת אצמ אלש דנ לכ יכ .םיכר תוקוניתב לפטל דציכ הנבה לכ םהל

 .ןבר תיב לש תוקונית דמלמל היה תרחא

 דומילה .תותיכ עבש ןב היה רשא ,ידוסי ,דחא רפס תיב קר םייק היה ונתרייעב
 ןכ אלו .הזה רפסה־תיב ףס תא ורבע אל םלועמ םיבר םירענ ןכל ,הבוח היה אל וב
 ידוהיה רענה יתייה ינא .תידוסי הלכשה וב ושכר ףאו דמל ןכ ןהמ לודג קלח ,תונבה
 ¬זמל אל ירחא לבא ,הזה ידוסיה רפסה־תיבב םידומילה קוח תא םייסש הרייעב ןושארה

 טרפבו םייטרפ םידמלמ לצא בותכו־ אורק ודמל םה םלוא .ידוהי רענ אל ףא וב רוע

 .ל״ז רדל דוד לצא

 ןרקה ילוב תריכמ ןוגכ ,תינויצ תוליעפב םג יתלחתה רפסה־תיב ילתוכ ןיב
 תונויצ ,תוימשיטנא :םינוש םיאשונ לע ידוהי אלה רעונה םע םיחוכיו ונלהנו תמייקה
 אל תוימשיטנא תויוצרפתה לבא םיימשיטנא ויה םיבר רפסה־תיב ידימלת ןיב ,ןכא .׳וכו

 "דעש לכב ץורפל םילולע הלאכ םילג יכ הפי יתשח יכ ףא ,ויה

 .ומש .דיה ןיזור ,ידוהי הרומ םג היה םירומה תווצ ןיב

 םש ,שרדמה־תיבב םהידומיל תא ןכמ רחאל וכישמה רדחב ודמלש םיידוהיה םירענה
 רעונה תועונתב תוליעפל ןמז הברה ונשדקה םג תעב־הבו תופסות םע ארמג ודמל
 —יתד־אלהו יתדה :ינויצה רעונה (א :רעונה ינב וזכרתה םיירקיע תונחמ ינשב .תוינויצה

 ש״ע הירפסה ביבס זכרתהש ,יטסילאיצוסה רעונה (ב .תודחאתהו ר״תיב ,אביקע ינב
 ףאו לארשי ־ץראו תונויצה לע תואצרה ,תירבעל םיסרוק ךרע ינויצה רעונה .ץרפ .ל .י

 היהש ,ל״ז טסל ר״דה דמע "תודחאתה״ה תעונת שארב .םירבחל םינודעומ ונמקה
 ךא ,"הרשכה״ל םירבח ונחלשו ינויצ סרגנוק לכ ינפל "םילקש" ונצפה .דסחב הצרמ
 המועזה םיטקיפיטרסה תסכמ ללגב לארשי־ץראל תולעל וכז ריעה ינבמ םיבר אל
 ־ןרקה ןעמל דעו םקוה ריעב .תינויצה תורדתסהל התצקה ץראב תירוטדנמה הלשממהש
 תוינויצה רעונה תועונת לכ יגיצנ ויה הזה דעווב .טסל בד לש ותושארב תמייקה
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 תויטנה לעב ידוהיה רעונה וליאו .לארשי־־ץרא ןעמל הלועפ ףותישב ודבע םלוכו
 תעד אמצ היה רעוגה .ץרפ .ל .י ש״ע הירפסה ביבס רומאכ זכרתה תויטסילאיצוסה
 ויה אל םירוהה תיבב ירהש ,ול קפסל הלכי תאזה הירפסהש לכב םירפס "עלב״ו
 םיצרמ יפמ םינוש םיאשונ לע תואצרה םג ונעמש הירפסב .שדוק ירפסל טרפ ,םירפס

 .םהיתואצרה תאשל ונמזוהש

 רשא םידוהי םג הילא ופרטצה ןמזה תצורמבש ,שא־יבכמ תדוגא המקוה ריעב
 דימת ויהש תולגעל םיסוסה תא רהמ שיח ומתר הפירש ץורפב .םדיקפתב ונייטצה
 הקיסומל הרומה היה תאזה הדוגאה להנמ .הפירשה יוביכל ושחו םימ תויבח תוסומע
 תרומזתב .הלש חצנמה םג היהו ריעב תרומזת םיקה םג אוה .וקסילש םשב ,רפסה־תיבב

 .םידוהי םג ופתתשה וז

 ,םילוחל ותוריסמו ותגאדב ןייטצהש ,ל״ז טסל ר״ד היה ריעב ידיחיה אפורה

 .םידוהיה םגו םייוגה םג — ותוא ובהא םלוכ ןכל

 דיתע היה אל ,ויח הב הקוצמהמ אצומ ואר אל םירגובמה ןכו ידוהיה רעונה
 הרייעב הריוואהו םילוענ ויה לארשי־ץרא ירעש םג ,וינפב רוגס ויה םלועהו .הרייעל
 הלפנתהש דע .הב ונקנחנ ונאו םייוגה לכב קבדש יצאנה לערב תלערומ רבכ התיה

 .ןילופב לארשי תיב לכ םע ונתרייע תא הפרטו תפרוטמה תיצאנה היחה ונילע

 לטעטש ןיא ןדיי עפורג 8 • הרייעכ סידוהי תצובק
 |6ו*׳8 10 (110 10\¥11
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 ...סוחייה רקיעה

 רבזזביל בקעי

 תודלי ןכש ,ךילא עגעגתמ יגא יב דיגהל לכוא אל — יתדלוה תרייע ,בורטסוא
 הידוה יריש דל רישל לכוא אל ןכל .רכוחב ילע הרבע אל המיענו הפי ,תרשואמ
 היחה ידי־לע עווזמ הכ חרואב ודחכוה רשא ,הידוהיל הימוהו תאצוי ישפנ לבא .הליהתו
 ינא עגעגתמ .תימוקמה תינלופה היסולכואה םע הלועפ־ףותישב תפרוטמה תיצאנה
 ,םיחפנה ,םיהרובה ,םירגנה ,םיטייחה ,םירלדנסה :הכאלמה ילעב לש בורטסואל

 — רחואמ ברע דעו המחה ץנהמ ךשמנ ותדובע־םויש ,למע שיא לכל ,םירחאהו םינעצרה

 .ישפנ תאצוי םהילא ,םהילא .בוקנ רורצל ורכתשה ןכ־יפ־לע־ףאו

 ןייטשרייפ םהרבא) יל ורפיסש יפכ .סס׳יגיוי ךורב הלבייל ארקנ אבא לש ומש
 תדבוכמ החפשממ ואצומו הרות־ןבו רישע םדא סס׳יניוי ךורב אבס היה (אריפש המלשו
 םידבוע קיסעהו דואמ םיבחרנ ויה ויקסע ,תורוע דוביעל הכאלמ־לעב היה אוה .דואמ
 יתדלונ ינא .ותכאלמב ול רזע לבא ,קנופמ דיחי־ןב ,אבסה לש דיחי־ןב היה אבא .םיבר

 .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל הנשכ ,1913 תנשב

 וליבוה םשל ,קסנימל םכרדב ותחפשמו דורב אבס היה המחלמה הצרפ רשאכ
 אל תורועה תלגע לבא ,קסנימל העיגה אבס לש ותחפשמ ןבאו .תורוע הסומע הלגע

 .קסנימב המחלמה תונש תא אבס הליב הקוצמבו ינועב .וחא העיגה

 תונשב ונתרייע הפרשנ ,עודיכ .בורטסואב ראשנ ,ךורב לש ונב ,אבא םלוא
 ־תקלדב אמא התקל המחלמה תונש ןתואב .הלודג הקוצמב ויח היבשותו איהה המחלמה

 ונרתונו ןטקה וניחא תמ אלכא םע דחי .תווממ הליצהל תופורת םוש וגל ויה אלו תואר
 .םימותי ינש

 דלונש ןטק קונית הבו הרייעל ותחפשמו אבס רזח ,1918־ב ,המחלמה לש המויסב
 לפנש ,יטנגילטניאו רשכומ רענ היה אוה .ידוד — רבהביל הל׳השמ וארק הזה דליל .םש
 ףא האצומש ,ןייטשניבור םירמ ,ותייער .תיצאנה היחה דגנ דארגנינל דיל ברקב

 .תיטייבוסה הלשממהמ תונייטצה תואל התכז בורטסואמ אוה

 תסנרפל גואדל דוע לגוסמ אלו שושתו הלוח היה רבכ אוהו היסורמ רזח אבס
 הקוצמו לבס העדי ותחפשמו רטפנש דע םימיה וכרא אלו בר ילוח עדי אוה .החפשמה
 םהב תכמות .דתיהו הקירמאל הרגיהש ,רתסא אתבס לש התוחאל תודוה קר .םיבר

 .ליפשמ ינוע אבס לש ותחפשמ העדי אל ,שדוח ידמ םירלוד המכב
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 ישונא םויק חיטבהל עדי אלו הבר המזוי לעב שיא היה אל ילש אבא םג
 ...קיר רתונ ריסה לבא — דבלב סוחייה םע ונרתונ ןכל .ותחפשמל

 ־צעלפ״ה רשא ירבחב יתאנק תחא אל .םינשושב תוגוס ויה אל יתודלי תונש
 רביק״תפב קפתסהל ךירצ יתייה ינאו גרפו לצבב םיפוצמ ויה םהלש "דעל
 .םהלשמ תוחפ היה אל יכרע .םהמ תעדל יתבטיה שמוחב "ןרהא־ינב" תא לבא .הרוחש

 ,"סלכת" — ידיתע לע הבשחמה יתוא הקיסעה ,זאמו .הווצמ־רבל יעיגה דע יתלדג ךכ

 םלוא .אקווד תוטייחה עוצקמ ןח אצמ יניעב .תואבב יגסנרפיש עוצקמ — רמולכ
 וסוחייל ויד דבוכמו האנ היה אל הז עוצקמ הארנכש םושמ הז עוצקמל דגנתה אבא
 ...ונממ ףדונ רחסמ לש חירש עוצקמ — תונעצר דמלא יכ ףידעה אוה ...אבא לש

 דובעא יכ שרד רשא ,ןזגרו חושק שיא ,ןרוק םהרבא לצא דומלל אופיא יתלחתה
 ותשא םע דחי ,ילע לטוהו עוצקמה תודוס תא יתדמל הרהמ דע .הלילב 10 דע ולצא
 .ותרצות תא רוכמל םידיריל עוסנל ,דואמ תיבבלו הביבח התיהש השא ,ידיבעמ לש

 ,םימי םייתנש ולצא דובעל ךירצ יתייה יתדובע תליחתב ותא םכסוהש המ יסל

 אל ידיבעמו ,רכש יתשרד רבכ דבלב הנש ףולחכ ,ינא לבא .יתדובע לע רכש לבקל ילב
 ,רחא ןעצר לצא דובעל יתלחתהו ותוא יתבזע ןכל .יתשירדל תונעיהלו עומשל הצר

 ,רחא לצא דובעל יתלחתה יכ םדוקה ידיבעמ האר רשאכ .ומש היה ס׳עלעסעפ לטומ

 יאמצע רבכ ינא םא יכ ,קספ הלהו ןגיובנלא ברה לצא הרות־ןידל יבא תא ארק
 ןיא יכ רסומ ול ףיטהו רכש יל םלשל אוה בייח ירה ,דמלתמ דוע יניאו הדובעב
 ויה הלאכ יכ ,תרחואמ ברע תעש דע דובעל היה ךירצ לטומ לצא םג .ינע דלי לצנל

 .תאזה תודבעה םע םילשהל יתלוכי אל ינא םלוא .היאנתו הדובעה תועש זא

 .י רפוסה לשמ היה יתארקש ןושארה רפסה .הירפסהמ םירפס לואשל יתלחתה

 .תיראצה היסורב 1905 תנשב תוממוקתהה תודוא לע ,ךבעל עטיור סאד״ םיובטסאמ

 .תויתרבח תויעב לע םירפסו םינותע יתארק זאמו קומע םשור ילע השע רפסה

 יונפ ןמז וגל היהיש ידכ ,הדובעה תועש תתחפה לע בושחל — ירבחו ינא — ונלחתה
 םיריעצו םירגובמ םילעופ ,ונפסאתה וז הרטמל .וננוצרכ יוליבו תימצע תומלתשהל
 תיעוצקמ תוליעפב ונלחתהו ןועמ ונרכש ןמזה תצורמב .תיעוצקמ הדוגא םיקהל ונטלחהו
 :הקעזב וחתפ — םילודג םינויבא םמצעב ויהש — םידיבעמה .תרשואמו תילאגיל

 ונסנכנ ונא .םהל ליעוה אל רבד לבא ..."רשיה ךרדמ וניגב תא םיחידמ םיטסינומוקה"
 .ץרמה אולמב ונתוליעפל

 יכ ףא ,תועש 10 לש הדובע םויל העיבתב ונאצי הנושארה םילעופה תפיסאב
 העדותל ונעגה םרט זא לבא .תועש 8 לש הדובע םוי עובתל ונלוכי תיקוח הניחבמ
 .דתיה תאזכ העיבת יכ ,תועש 8 לש הדובע םוי עבתנש ידכ ,ךנ־לכ ההובג תינכפהמ
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 הדובע םוי םהיניעב ירהש ,םוי יצח קר דובעל םיצור וליאכ ונידיבעמ לצא תשרפתמ

 הדובע םוי לע ונתעיבת תא שממל ידכ .םהה םימיב היה גוהנש יפכ ,תועש 15 ךשמנ

 ךא ,תרתומ התיה התיבש םהה םימיב ,ןילופב .התיבש לע זירכהל ונצלאנ ,רצוקמ

 ףרטציש ,יסרוב ,דחא דבועל יתינפ רשאכו .תובשל תלוזה תא לדשל היה רוסא

 םהל שי ,םכתלועפב וחילצת אל ,םכל רוזעי אל רבד ,הלקנעי" :שיאה הנע התיבשל

 הגלפמה ירבח ונא יכ ונילע ןישלה והשימ .הרטשמל .דתיה ותנווכ — ״םה״ .״םיבור

 .תובשל םילעופה לע םיפוכו ןילופב תילאגל־יתלב זא .רתיהש תיטסינומוקה

 ןיב .םישדוח השיש לש רסאמ שנוע ונילע לטוה ב׳צראפב ךרענש טפשמב

 .הקעזבו יכבב ילא האב הרענה לש המא .טדימשרפוק המיס הרענה םג .דתיה םיטופשה

 ןתחתהל הצרי ימ ז (רהוסה־תיב) לנימירקב בשת הידוהי הרענ ,הזכ רבד עמשנה"

 ןתחתא ינא זא־וא ,לעב אצמת אל םא" :היתמחינו התוא יתעגרה "?תאזכ הרענ םע

 ״!התיא

 חילצה ןמטלא ןיד־ךרועה .ןילבולב טפשמה־תיבל רוערע ושיגה רסאמל םינודינה

 רחאלו הלודג .דתיה הרייעב החמשה .טפשמב םיאכז ונלוכ ונאציו המשאה תא לטבל

 םידבועה לכל לודג גשיה ,דבלב תועש רשעל הדובעה םוי רצוק טפשמב וניכוזש

 האירקו הביתכל םיסרוק ונגרוא ;דואמ הבר תוליעפ הלהנתה הדוגאב .הרייעב

 הלביל ,בל הלטא :יממעה רפסה־תיב תא ומייסש תורענ ודמיל ןהב תינלופו שידייב

 םיצרמ לש םייתורפסו םייטילופ םיאשונב תואצרה םג .תורחא תורענו ,גייווצנטסוו

 .הדוגאב ומייקתנ ,םירחא םיימוקמ

 חרייעה תא םישטונ

 ריעב םלזמ שפחלו הרייעה תא בוזעל םיבר םיריעצ ולחה םישולשה תונשב

 אל בורטסוא לבא ,דואמ םישק ויה הלודג ריעב םייחה יאנת .השרו — הלודגה

 לבא .הדובע תומוקמ אלו הסנרפ תורוקמ הב ויה אל .הינבל רבד םוש עיצהל הלכי

 .החפשמה קיחלו םהיבא תיבל םירזוח םינבה ויה — תוכוסו חספ — םיגחה תארקל

 םיילענו החושק תעבגמ ,תצהוגמ הפילח :ינרדגגו שדח שובלב םיעיפומ ויה םה

 עדי ימו .השדחה תינוציחה םתעפוהמ םשרתה אל ימ ?םהב אניק אל ימ .תוקירבמ

 ?בערה ףס לע םיבר תועובש לש ןובשח לע םישכרנ םישדחה םידגבה יכ

 .ךכב יתיסנתה ימצע ינא ירה

 ונביבחו ןמטוג ןימינב ,לאנברבא לאומש :רוכזאש המכ דע ,הרייעל ובש םיגחל

 .םיבר םיריעצ וירחא ךשמש ,ןורשכ־ךורב םאונו הרכה לעב ריעצ שיא ,בל לבייל

 .תויחרזא תוינויצ תועונתמ רעונ םג םא יכ ,םידבוע םירענ קר אל ואב ויתואצרהל
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 היה אוה .םהלש יברה ירבד תא םיעלובה םידיסחל המודב ,וירבד תא אמצב וניתש
 .רתוי הפיו קדוצ םלוע תונבל רשפא יכ הנומאב םירודח ויהו ןויגהב ,תוטשפב רבדמ
 וירבד .םינוש םיאשונב ויתוחישל םיניזאמו רהנה תפש לעש אשדה לע םיבושי ונייה
 ולקה םה — רקיעהו .רתוי בוט דיתעב הווקתה תא ונב ורידחהו דימת ונתוא ודדוע

 .ימוימויה ונקבאמ תא ונילע

 לארשי תיב ,היינשה םלועה תמחלמ הצרפ .ומשגתה אל וננוזחו וניתווקת לבא
 לבייל לש ותחפשמ םג .הדמשהל — םינלופה םהירזועו םיצאנה ידי־לע ןודינ ןילופב

 רעונה בטימ םיפסאתמ ויה וב ,ולוב תיבה ,הביבחהו הבוטה ומא ,םייבבלה וירוה ,בל
 תליהק לכ םע ודמשוה — הבר הכ תויבבלבו הבהאב ונלבקתנ ובו בתטסוא לש

 .בורטסוא

 תורעיב םינזיטרפ תצובק שארב דמע בל לבייל יכ ,ונל עדונ המחלמה רחאל
 םלועה תמחלמ יהלשב ךא .ינמרגה אבצה דגנ תוזעונ תולועפ ועציב רשא ,ןיזדאר

 .ךחב ורכז יהי .תימשיטנאה "הבויארק הימרא״ה תויפונכ ידיב חצרנ אוה היינשה

* 

 תאזה ריעב .השרוול יתאבו הרייעה תא יתבזע המחלמה ץורפ ינפל תודחא םינש
 לבייל .יעוצקמה דוגיאב ליעפ יתייה ףאו ער אל יתרכתשה יכ ייח יאנתב רופיש לח

 .ידעצ תישארב רדתסהל יל ורזע םהו ןמז הזמ השרווב רבב ויח הרפש ותוחאו בל
 ,ךתברקב םיבורק םידידי תואצמיה ןכש ,ילא יתודידיה םסחי תא ךירעהל דואמ יתעדי

 ןגב םישגפנ ונייה תובורק םיתעל .הרז ריעב םינושאר םימיב דואמ תמחנמו הלקמ
 יתברקתה ."הגיל רוטלוק״ה הנגריאש ,עבטה קיחב לויטל אתווצב ונאציש וא יקסגישארק
 הרפישל יתבהא החמצ םהיניבו יניב תופוכת תושיגפמו הרפיש ותוחאלו לביילל דואמ
 יתאשנ ןכא .תודידיו הבהא ,תידדה הנבה וניניב הררש וניאושינ תונש לכבו .ונאשינו
 .םידכנ ונל שיו הלכשה ושכר ינב .הפיו המח החפשמ ונמקה .תבהואו הבוט השא

 םינטשה רשאכ ,המחלמה תונשב ץק ןיאל תועמדו לבס ,רעצ ונעדי ,ןילופ ידוהי לבב לבא
 לכ םע דחי יכ ,עגרמו הוולש עדנ אל םלועל .השובכה הפוריאב וללותשה םייצאנה
 םע דחי התפסיג ה׳לטא ,יתשא לש התוחא .וניתוחפשמ ינב םג ופסיג ונתרייע ידוהי

 .לארשי יחא םג הפסנ וז ריעבו קצולב םדליו הלעב

 .ה״בצנת
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 הקוצמו ימע

 ןמצרוו הבהז

 .הקבר היה ימא םש .םייהטרו הדוהי םהרבא אבא־תיבב ונייה תונבו םינב השיש

 *ינממ םיריעצ ויה םיחא ינשד ינממ םירגובמ ויה הצנירפש יתוחאו לסויו לשריה ,יחא

 .קונית ןיידע — םהמ דחא

 ןילופב וטלשש םיסורה .הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ דשאכ שש תבכ יתייה
 בורטסוא ונתרייע תא םיסורה ולעה םתגיסנ םרט ךא ,ינמרגה אבצה ינפב וגוסנ
 ב׳צראפ ידוהי .ב׳צראפ — הכומסה הרייעל ונטלמנ םיידוהיה היבשות — ונאו שאב
 השק ןוזמ םג .ורג םמצע םה הב הלודגה תופיפצה תורמל ,םהיתבב ונתוא ונסכיא
 םירוגמה יאנתלו בערל ףסונ .הרייעב לודג בער שגרוהו םימיה םתואב גישהל היה

 .ילש םינטקה םיחאה דחא רטפנ הב ,סופיטה תפיגמו תולחמ וצרפ ,םישקה

 המכ דבלמ) ץע־יתב ויה היתב יכ ,שאב הלוכ טעמכ הרייעה התלע הפירשב
 בורלכ יתחפשמל היה אל ,המ־ןמז ירחא ,הרייעל ונבושב .(ןבא יתב ויהש םיניינב
 אלש םיתבה דחא תוברוחב ונמקמתה הרירב תילב .וב רוגל תיב תוידוהיה תוחפשמה
 םיאנתב .דוע המק אל הנממ הלחמב התלח אמא יכ היה הזמ עורג ךא .לילכ ףרשנ
 השימח רחאל .ןוזמו תופורת אל ףאו יאופר לופיט םוש אמא הלביק אל ,זא וררשש
 ־ראבולל םידליה תעבראו אבא ונעסנ התומ רחאל .המלועל אמא הכלה הלחמ ימי
 קדסב ךא ,הרצק הפוקת םש וניהש .אבא ירוה — אתבסו אבס ורג םש ,בוט
 ,הרייעל ךומס רפכל קויד רתילו ,בורטסואל ונרזח זא .קוניתה — יחא רטפנ הז ןמז

 הנבמ םיקהל אבא שגינ דימ לבא .וב רוגל תיב ונל היה אל המצע בורטסואב יכ
 ונבצמו תלוכמה תונחמ ונסנרפתה .תלוכמ תונחכ םגו םירוגמל ונל שמיש רשא ,והשלכ
 ונישע — תונבה — ונא ולאו ותדובעב אבאל ורזע םילודגה יחא .העמק רפתשה
 םיקה אוה ףסכ םוכס אבא ידיב .דיה רשאכ ,ןמז רחאל .החפשמה לש תיבה תודובע
 תיב ונל היה — טעמ ונל חוור בוש .אבסל ךייש היהש שרגמה לע םירוגמ תיב
 לכבו העש־העש ונשח ונתאמ התוקלתסה תאש ,אמא ונל הרסח ךא — הסנרפ ףאו

 .םוקמ

 ,םידליה ונליבשבש ,היינש השא אבא אשנ אמא לש התריטפ רחאל םינש עברא

 .רשע תבכ זא יתייה ינא .הז גשומ לש ותועמשמ אולמב תגרוח םא התיה איה
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 וכרא אל דא ,התואמצע תא ןילופ הלביק הנושארה םלועה תמחלמ םויס םע
 ולביק םידוהיה .ןילופל ושלפ היסור לע זא וטלתשה רשא ,םיקיבשלובהו םימיה
 .הנידמה תולובגמ םתוא ושריגש דע םהב ומחלנ רשא ,םינלופה ןכ אלו הדהאב םתוא

 .ץיבונסוסל וינפמ חורבל הרייעה ידוהי וטילחה בורטסואל ינלופה אבצה עיגה רשאכ

 תיב־ירסח ונמצע ונאצמ תבש תלבקל ןנוכתהל םוקמבו ,תבש־ברע ,ישיש םויב היה הז
 .דרזה החפשמה לכ אל לבא .ונתיבל רוזחל ונטלחה םימי המב רובעכ .הרז ריעב
 ,ינלופה אבצב תורישהמ וטמתשהש םיידוהי םיריעצל הברא הלודג הנכס יכ .דחי
 ןושאר רוזחל אבא טילחה ןכל .וב ותריש רשא םידוהיל ימשיטנא סחיב ץיטצהש
 םיינלופ םילייח ונתוא ורצע ךרדב .יתואו םולבגרוק יכדרמ ,ידוד־ןב תא ומע חקלו
 ורקחו לומס ןיטקרסקל ותוא וחקל םה .הדיגבבו םיקיבשלובל עויסב אבא תא ומישאהו
 םהינפל וגיצהב םתלילע תא ףקותב שיחכהו ןנוגתה אבא .דואמ הנעמ הריקח ותוא
 ינפל אל ,וררחשל םינלופה וטילחה זא קר .ינלופה אבצב םיתרשמה וינב ינשמ םיבתכמ
 .הרייעה לא ונכרד תא האלה ונישע ,תאזה השרפה רחאל .טושב ובגב ופילצהש

 לש םדודיעב הרייעל ואבש הביבסה ירכיא .רבד לכמ קיר ותוא ונאצמ ונתיבל ונאובב
 .לענ דורש וליפא םהב וריתוה אלו ידוהי תיב לכ וסמחו ודדש םיינלופה תונוטלשה

 םייוגהש תובחס המכל טרפ ,הדדשנ ונלש תונחה םג .ונלש תיבה לש ובצמ םג היה הזכ
 המכ רובעכ .הלחתהמ ליחתהל היה דירצ בוש ,רבד לכמ םיקיר ונייה בוש .וריתוה
 .ליגרה םלולסמל וליאכ ורזח הרייעב םייחה .יתוחא םע תגרוחה םאה םג הרזח םימי

 ,וששורתה הרייעה ידוהי לכ .הייחמ תורוקמ ויה אל יכ ,השק היה שפנה תא םייקל לבא

 ,רוסחמו ינוע ייחל דימתמ םיליגר ונייה ירה לבא .םיינע ויה םלוכו דדשנ םשוכר

 .דמעמ קיזחהל ונדמלו ונחור תא ורבש אל ינועהו ןואכדה ןכל

 תוימשיטנאה תויולכנתההו סחיה לשב םלוא ,ינלופה אבצב ותריש יחא יגש ,רומאכ
 הליחת .בר ןמז דמעמ קיזחהל ולכי אל םה ,םיניצקו םיינלופה םילייחה דצמ םהילא
 רתתסה אוה .לסוי ריעצה יחא םג קרע תכשוממ הפוקת רחאלו אבצה ןמ רוכבה יחא קרע
 תונוטלשה רשאכ ,המ־ןמז רחאל קדו .ףתרמ ךותב ,םלח ריעב הידוהי החפשמ לצא
 ירופיס םהיפבו התיבה םיחאה ינש ורזח ,םיקירעה לכל הנינח לע וזירבה םיינלופה
 ,הדובע הב ואצמ אל םה הרייעל םבושב .םיידוהיה םילייחל אבצה לש סחיה לע העווז

 ,םישנ ואשנ יחא .דואמ תכלכולמו השק הדובע איהש ,תורוע דוביעב דובעל ולחהש דע

 בוטראבולמ רוחבל האשינ יתוחא םג .תורחא תורייעב רוגל ורבעו תוחפשמ ומיקה

 .םתיב תא ומיקה םשו

 םתודלי תונשב .עוצקמ אללו תיללכ הלכשה אלל ורגבו ולדג הרייעב רעונה ינב
 רפס־תיבב ונדמל ןהיניב ינאו ,תונבה .שדוק ידומיל טעמו בותכו־אורק טעמ "רדח״ב ודמל
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 ־תיבב ודמלי ןהיתונבש םירוהה תודגנתה לשב ,ותוא תומייסמ ויה אל ךא ,יתכלממ ידוסי
 וליב ,השעמ םפאב תונבה ובבותסה ותורגבב .םיינלופה תונוטלשה ץחל ףרח ,ייוג רפס
 ןבש ,הרייעב הקוסעת .דתיה אלש טעמב לארשי תבל .תילכת לכ אללו הלטבב ןהימי
 אל תבלו ׳דכו םיפוא ,םינעבוכ םירגנ ,םירלדנס ,םיטייח :הכאלמ־ילעב ויה ןהירוה
 ויה םה ,רכממו־חקמב וקסעש הרייעה ידוהי ןיב ויה .הלאה תועוצקמל לגר־תסירד החיה
 ינוע היהו .הרייעה ידוהיל הורכמו תיאלקחה םתרצות תא הביבסה ירכיא לצא םינוק
 םישק ויה םייחה יאנת םג .ותיב ־ינבלו ול ,םחלה ול אצמיי ןיינמ עדי אל שיאו הקוצמו
 ;ראבהמ םיילדב איבהל היה ךירצ הלא תא ,םיתבב ויה אל זרבהמ םימרוז םימ :אושנמ

 רהנב םיסבכמ ויה םיכלכולמה םיסבכה חאו רצחב אלא ,תיבב ויה אל םיתוריש םג
 .העיגיה הלדג ןכ החפשמה הלדגש לככו

 רעונה ןמ קלח .רעונה ינב ברקב תיטילופה העדותה הרבגתה םימיה םתואב
 לע ,תינויצה העונתל הטנ דחאה וקלחו םזינומוקל ספתנ ףאו הלאמש הטנ ידוהיה
 תמשגה לע םולחל קר היה לוכי ינויצה רעונה ךא .תיתגלפמה־תיגולואדיאה התוגלפתה
 ויה ,ירוטדנמה ןוטלשה לש הילעה תוינידמ לשב לארשי־ץרא ירעש יכ ,ינויצה ןויערה
 הפיטכ ויהש ,דבלב םיטעמ הילע־תונוישר קינעה יטירבה ןוטלשה .וינפב םילוענ
 תפוקתבו .לארשי־ץראל תולעלו ןילופמ רגהל ןוצרהו תידוהיה הקוצמה לומ ,סונאיקואב
 תורייעמ םיידוהי םיריעצ תובברו תואמ וחלשנ לחוימה "טקיפיטרס״ה ןתמל היפיצה
 לבא .תובאה ץראב םייחלו הדובעל םרישכהל ויה תורומאש "הרשכה" תודוקנל ןילופ
 רבכ רזח רשא ,יריע ןב ,ןמצרו רשא תא יתרכה ינא .םינפ לזמה ריאה תישיא יל
 םיטעמ םישדוח ,ןכאו .ץראל היילעל לחוימה "טקיפיטרס״ל ןיתממ היהו "הרשכהה" ןמ
 .1933 תנשב היה רבדה .לארשי־ץראל ונילעו ״טקיפיטרס״ה עיגה וניאושינ רחאל ,דבלב

 הקוצמה ,ינועה תמועל לבא .ונימיבכ םיחונו םילק ויה אל ץראב םייחה םינשה ןתואב
 .םייח תחמש הנושארל ונעדי ןאכ ירה ,ונתדלוה תרייעב ונקלח תנמ ויהש הלפשההו

 הבר המ ,ונעדויב ,וניתוחפשמ ינב לש בצמה ביעה ונייח תחמש לע
 םה התוא תוימשיטנאב הריוואה תלערומ המכ דעו םמויק־תמחלמ השק המ ,םתקוצמ
 .דתיה ץראה רומאכ יכ ,םבצמ תא ביטהלו םהל עישוהל ונלוכי אל ונאו .םימשונ
 תולעהל היה לוכי אל שיאש העווזה ,רוחש־לכמ־רוחשה ירהו .םידוהי תיילע ינפב הלוענ
 ינב םג .הלוכ הפוריאבו ןילופב לארשי־חיב לכלכ ,םהל התפיצ דוע ותעד לע
 .םהיתובשומ תוצראב ונמע־ינב לככ ,תינמרגה־תיצאנה האושה תוגברק ויה וניתוחפשמ

 יטירבה אבצל סייגתה אוה .תיצאנה תצלפמה דגנ ותמחלמב ותמורת תא םרת ילעב ךא
 הרהמ דע .ינמרגה אבצה דגנ המחלמל ןוויב תיזחל חלשנ אוה םירצמב הייהש רחאלו
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 יבשב ילעב היה םינש עברא .תינוויה תיזחב םינמרגה יבשב ולפנ קשנל וירבחו אוה
 .התיבה רזח המחלמה םויס םע קרו הינמרגב

 וניארו השק ונדבע .רפח קמעבש ןויצ־תביח רפכב קשמ ילעב הנק ובוש רחאל
 הרשפיא אל ותלחמ םלוא .וגייח וב רפכה תאו הדובעה תא ונבהא .ונלמעב הברב
 .ל״ז ןמצרו רשא ילעב רטפנ 1976 תנשבו הפיחל ונרבע .קשמב דובעלו להנל דוע ונל

 1934 ,״הדובעו הרות״ תעונת ירבחו ״להש״ הרשפה־ץוביק
 1934 /׳הדובעו הרות״ ווס רעדילגטימ ןוא ״לחש״ ץוביק־הרשבה

 "51181161" 1(11)1)1112 1180115118ז8 8116 ס10מ11)01־5 01 101־8 ¥0'/4^ס68 010^001001
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 החפשמה״ינבל םחל

 טיורלקניס הדגיח

 תשמח־תיב לעב היה אוה .ועוצקמב יסרוב היה ל״ז ןייטשכורב הל׳ציא ,יבא
 שולש הבו תפרו ירפ־יצע םג ול היה .םילעופ המכ קיסעהו תורוע דוביעל

 .המדא־יחופת לביק ותרומתו םירביאל תורסה לבז תא רכומ .דיה ,חספה גח ינפל .תורפ

 .חספה תארקל תוצמ תוליבח תפסותב הרייעה יכרצנל םרות היה םיד״ופתה תא

 רחאמ היה רשאכ ,ןבל .וישעמ תא ךירעהל ועדיו וביל תובידנ לע ותוא ודביכ םלוכ
 .ורדעהב הליפתב ולחה אלו םיללפתמה לכ ול וניתמה ,תסנכה־תיבב הליפתל םימעפל
 .ץפח הבילש לכ שוכרל הלבי ,דואמ הפי השא התיהש ,אמאו בוט היה ילכלכה ונבצמ

 אמא תא תאשל דמע רשאכ .הלק .דתיה אל החלצהל ל״ז אבא לש וכרד ךא
 .דואמ ינע תיבמ היה האצומ ,אמאו .יסרוב לצא םוי ־ריכשכ דבע דוע השאל

 .יאמצע יסרוב היהי אוה ויאושנ רחאל יב המגמב ,ףסכ םוכס אבא ךסח הנותחה ינפל

 .רכו ףסכ ילב ,םיעצמו הטימ ילב ,אמאל םיטישכתו םידגב הנק אוה הנותחה תארקל

 הבינגה לבא .םולכ אלב אציו הנותחה ינפל שדוחכ ונממ הבנגנ תאזה הינודנה לכ םלוא
 .שארמ עבקנש דעומב ונתחתה םירוההו וחור תא הרבש אל

 האר לבא ,השק דבע םש ,תירבה־תוצראל אבא עסנ םיאושינה רחאל המ ןמז
 .תורוע דוביעל תשורח־תיב הב םיקהו הרייעל בר ףסכ םע רזח ,ולמעב הכרב

 תיב הל הנב אוה — אבא לש ומא איה — יתבס לש התנקז תא דבכל ידכ
 ידכ תולילב המיע הנשי יתייה ינא לבא ,הפגב הררוגתה איה םש ,ונתיבל ךומס
 אבא תע ,הנש הרשע־שמח תב יתייהש דע ךשמנ הז ךב .הדדוב היהת אלש
 היהש לב ונישעו םיפסכ ונכסח אל ותארבהו ויופיר לע .תמ אוה הב ותלחמב הלח
 לביקו השרווב רתויב םיבוטה םיאפורה לצא אפרתה אוה .ואירבהל ידכ ונתורשפאב
 ותלחמ .השרווב רטפנ אוה ןמז רובעכ .ליעוה אלל ךא ,רתויב תורקיה תופורתה תא
 ילש םיחאה ינש יב תורועל תשורחה ־תיב תא לסחל םיצלאנ ונייהו ונתוא הששור
 תשורחה־תיבב הדובעה תא להנל היה רומאש יארחאה לעופהו דואמ םינטק דוע ויה

 ,םינטק םידלי השיש תב החפשמ ונראשנ .קסעה תא םרהו וב ונתנש ןומיאב לעמ

 .הסנרפ רוקמ ירסוחמו לכ ירסוחמ

 ימא דועב ,הלוכ החפשמל הסנרפה לוע לטוה ילעו הרוכבה תבה יתייה ינא
 שוכרל ונל עיצה דחא רוחבש דע ,תוצע־ידבוא וגייח .ללכ !ודקפית אלו הטטומתה
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 תומיב לבא ,יהשלכ היחמ ונל .דחיה ץיקה תומיב ,דנו .ירפ־יצע ןג תופתושב
 הקירמאל רגיהש החפשמ ןבמ יתשקיב הרירב ןיאב .םחל תפ דע ונעגה בוש ףרוחה
 תונחה תא .הישעמל תיארחא התיה אלשו ,תרגפמה ותבל רסמ אוהש תונח ידיל רוסמל
 םיאב םישנא יכ ותוארב ילש הרחתמה םלוא .תותבשב םג חותפ היהש ,קסויקל יתכפה
 יסנרפל הנפ אוה .דואמ יב אנקתה ,םינוש תואקשמ וב םיתושו ילש קסויקב םירקבמו

 תותבשב יכ ,רקש ירבד הלא ויה ,לבא .תבשב םינוקהמ ףסכ תחקול ינא יכ ןעטו הרייעה
 — ונארקנ .הז םויב ףסכ תחיקלמ ענמיהלו תבשה תא ללחל אל ידכ הפקהב ונרכמ

 אמא יכ ,םהל יתעדוה .ונתוגהנתה תא ריבסהל ידכ ,ריעה לש הבר ינפל — ימאו ינא
 הרייעה יאבגו ברה .דבלב ילע הלח הלוכ תוירחאה יכו קסויקה יקסעב תברעתמ הניא
 תבשב םהיתויונח חא חותפל םילולע םירחא םג יכ ,תבשה חא ללחל אל ינממ ושקיב
 ? ונתוא סנרפי ימו״ :םתוא יתלאש תועמד יוור לוקב .הלוכ הרייעב שודקה םויה ללחתיו

 םכתא יתיאר אל המל ? לוכאל םחל ונל ונתת םתא םאה ,תושפנ שש תב החפשמ ונא
 ,ונתרזעל אב ימ ?הנשה תומי ראשב םחל תסורפו חספל תוצמ ונל ויה אל רשאכ
 ודועב םיינעל ןתנ אוהש הברה הקדצה תאו ובל־תבידג חא ז וניבא תומ רחאל
 םינטק םידלי לבסמו םכיניעב בושחה אוה תבשה שודיק !הפי הפי םתרכה םייחב
 יכל :רמאו תרעוסה יחור תא עיגרהל שקיב הרייעה בר !םימלעתמ םתא םיבערו
 בקעי היה םהיניב ,ידידיל יתינפ הלאה םירבדה רחאל .ךתיא היהי םיהולאו ,יתב התיבה
 ,שרגמה תא יתדודמ תונקל םיפסכ םהמ יתיוולו םירחא םידידיו סקוא ודוד־ןבו רבהביל

 ףסכב הדודה ידימ ותוא יתשכר וישכע .םייחב ודועב הנתמב הל ןתנ ל״ז אבאש
 קסויקה הא יליבשב ונבו שורדה דויצה לכו םישרקו םינבל ושכר ידידיו ירבח .אלמ
 אל םקוה קסויקהש רחאל ,לבא .אבא לש ושוכר ותעשב היה רומאכש שרגמה לע
 קירה קסויקל הסנכנ םימיה דחאב .םיקיר ויה םיפדמה .ותוא אלמל המב ףסכה יל היה
 טעמ יל הנתנ איה ."הקשוק" םשב התנוכ הרייעבו עביל היה המשש ,תחא הרוחב
 :דואמ הנובנו המכח הצע יל הצעי ףאו םהב רוחסל םינושארה םיכרצמה תונקל ףסכ

 .תוחוקל הברה יל ויהי זא־וא .תופי םינפ רבסב ולבקלו חוקל לכל ךייחל תעדל

 הסנרפ יד התיה ,ןכאו ."ינממ רתוי רחסמב יחילצת יכ — עביל הפיסוה — החוטב ינאו״
 .הרייעה תא םירכיאה ורבע הב ךרדה לע םקוממ היה אוה יכ ,הזה קסויקהמ

 הל יתרזחה הברה התחמשל ינאו קסויקב הלש רורצ םעפ החכש הירצונ השא
 דוקפל ולחה הלאו הנוגהו הרשי השאכ ,םיירפכה לכ ןיב ימש אצי זא .הדיבאה תא
 .םינוש תוקרי האלמ הלגע הדות תואכ יל האיבה דכל ףסונב .ילש קסויקה תא

 לע יכ ,ידוד לש ותונחב דובעל השרוול העסנ ילש תויחאה תחא ,םייתניב
 איהו ,ותונחב ויהש תובינגב םהב דשח יכ ,ךומסל היה לוכי אל םיריכשה וידבוע
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 .דודה לש ויחאל האשינ איה ןמז רובעב .תונחב דואמ החילצה התדובעב הזירז התיהש

 קסויק וחתפ הלעבו איה םג .הנתחתה םשו השרווב רוגל הרבע הקשמ יתוחא םג
 יתלוכי ונתחתה תוריעצה יתויחאש רחאל ,וישכע .םהישעמב הכרב וארו תאזה ריעב

 .שיאל יתאשינ ינא םגו ימצעל גואדל

 .םיריעצה יחא ינש םע דחי ,היסורל ילעב םע יתחרב 1939־ה ,המחלמה ץורפב

 רזח אוהו ונילא ףרטצהל התצר אלש ,אמאל דואמ עגעגתה םינטקה םיחאה דחא םלוא
 תחפשמ םהיניב ,בורטסואמ םירחא םישנא םע דחי ,קצול ריעב ונרג 1940־ב .הילא
 יחא ינשו אמא הרתונ ךכ ,ינשה יחא םג בורטסואל רזח ןמז רובעב .טסאל ר״דה
 הרסח תא קר ,ונל בוט" :ובתכ םה הבו םהמ היולג יתלביק ריביסב יתויהב .בורטסואב

 .(םיתמה ןיב היה ןמזמ רבכש) אבאל ומב ונל בוט :ובתכ הינשה היולגבו ."ונל
 .רבד םהמ יתעמש אל זאמ

 1930 ויא לוש "ענכעשווא#" רקד ץפ םאלק עטשרע • ׳א התכ ,1930־ב יתכלממ יממע רפס־תיכ

 00¥6מ001601 ק11|}116 $611001, {11־8( 0־8(16, 1930
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 הדרפתה החפשמה

 ןרוהנייטש הניג

 תיינק ,תורוע דוביעב קסע יבא .בורטסואב ונתחפשמ התבמ שפנ תואמ שולשכ
 רבהביל ׳אה תא םהיניב ,םיבר םידבוע קיסעה אוה .השרוול ןרשב קווישו תומהב
 ידמל םירישע ונייה הנושארה םלועה תמחלמ ינפל .לארשיב םויה םייחה ןרוקו
 לבא וניסכנמ ונדריו לגלגה ךפהתה טא־־טא םלוא .הפנעה ונתחפשמ תא םנריפ אבאו

 .דובכב הסנרפתה ןיידע ,םירוהה תאו םידלי הנומש התנמש ונתחפשמ

 וניניעב "עשר" היה אוה .ללפתהלו אורקל ונדמל עלוצה קחצי דמלמה לש "רדה״ב
 קחצי יבר אב היה תבשב תבש ידמ .םינטקה םידליל רוע תעוצרב ץיברמ היה יכ
 ואבו הריבו םירחא םימעטמו "טנלו׳צ" םיניכמ ונייה .הלודגה יתוחא תא ןוחבל ונתיבל
 יתדמל רקוצ דוד לצא .ןמשיפ הלוולוו לצא ונדמל ךכ-רחא ."שודיק״ל םירכמו םינכש
 עדנש ידכ "הנארו הנאצ״ה תא םג ונארק .בותכל םג יתדמל תינלופו שידיא אורקל

 .שיאל אשנינש ירחא ללפתהל

 יתלחתה ןמז רחאלו הריפתה עוצקמ תא יתדמל (ןמרטוג) טפאהנדייז לדנימ לצא
 .1939 דע ןיראמזור הכרב לצא דובעל

 ,ץרפ .ל .י ש״ע הירפסה די־לעש ,ךייראפ רוטלוק״ב וניליב יונפה ןמזה תא

 תויורחתו םידוקיר תוביסמ ונבהא הרענו רענ לככ .שרוד לכל האירקל םירפס הליאשהש
 .םיאנה וידוקיר לע סרפב והיעשי יחא הכז ןהמ תחאבו םידוקיר

 תא וקיסעהש םיאשונה לכב ןיינעתהו יטנגילטניא רעונ היה ונתרייעב רעונה
 ונייהו בוטראבולו ב׳צראפמ רעונה םע םיירוזא םישגפמ ונכרע .םהה םימיב םידוהיה
 .׳דכו "דנוב" ,םזינומוק ,תונויצ לע ,םייתגלפמו םייטילופ םיאשונ לע םיחכוותמו םינד

 ןוגריא בורטסואב היה .הלילה לש תונטקה תועשה דע וכשמנו םירעוס ויה םיחוכיווה
 .תיטסינומוקה הגלפמה תעפשה תחת דמעש ,דחאכ םייוגו םידוהי םירבח ויה וב ,םילעופ

 רסאמ יופצ דימת היה וירבחל יכ ,הז ןוגריאב ונתורבחל ודגנתה ונלש םירוהה ,ןבומכ
 תא םיאלוכ םירוהה ויה יאמב דחאב תונגפהה ינפל .םיינלופה תונוטלשה דצמ תופידרו
 תארוק םעפ יתוא האצמ ימא .םילעופה תונגפהב ופתתשי אלש ידכ ,תיבב םהינב
 רסאא תרבוחה יתושרבשכ יתוא וספתי םא יכ לודג דחפ הפקתנו דוגיאה לש תרבוחב
 לדיירפ ,ילש תורבחה תתא .תרבוחה תא יתדמשה התוא רעצל אל ידכו .תובר םינשל
 .ןוגריאב הרבח לדיירפ יכ הל עדונשמ ,ןיראמזור הכרב לצא התדובעמ הרטופ ,ץלאמק
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 יתלביק ינא לבא .לדיירפ הדבע הילע הנוכמה לע דובעל רסאו התיבש דוגיאה זירכה זא
 םע הוושב ־הווש יתקליח יתדובע רכש תאז תאזה הנוכמה לע דובעל דוגיאהמ רושיא

 הנותנ .דחיה יתדהא לבא ,הגלפמ םושל יתכייתשה אל .םינש שש ךשמב לדיירפ
 ידהואו םירוהה תויולכנתהו תונוטלשה דצמ תופידרה תורמל .יעוצקמה דוגיאל
 םינקסע םע תושיגפ ,דוגיאה לש תיתרתחמ תוליעפ הכרענ ,הרייעב םיטסינויזיוורה
 לעכעמ רסאנ תולילה דחאב .יתגלפמ־יתלומעת רמוח וציפהו קוחרמ ואבש םייטסינומוק

 .תיטסינומוק תוליעפ תמשאב זיוהקא

 םיריסאה ןעמל תיבגמ ךורעל ןרוק רתסא יתרבח יגממ השקיב תחא םידוקיר תביסמב
 דוקרל יתיברה ,םנמאו .ןוגריאל תוכייתשהב הדושח ינניא ינא יכ קומינב ,םייטילופה
 םתנותחב םג יתישע ךכ .ףסכ ילש םירנטרפה ןמ יתפסא דוקיר ידכ ךותו הביסמ התואב
 :רמא וז יתלועפב יתוא הארש ,ןתחה .ב׳צראפמ ןמשיפ רודגיבאו טפאהנדייז הרש לש

 !הלגמ איה תוליעפ וזיא — וז הטקש הרענ ,ואר ,אנ ואר

 רמאו הפילח ולצא רופתל יסיג לא יקסבשמוד םשב יוג אב 1939 ,הרות״תחמשב
 תנש לש םינמרגכ דוע םניא םויה לש םינמרגה יכ םכתא וגרהי םינלופה וישכע :ול
 ,ןכאו !רהמ ןאכמ וחרבת ,םכל יתצע .םינלופה דגנ םידוהיה םע הלועפ ופתישש ,1914
 ףאו עודי טסינומוק היה יסיג .הרייעה ןמ חורבל וטילחה םיוברדצ ךורב יסיגו יתוחא
 רזח ,םינש רחאל) תיטסינומוקה הגלפמל תוכייתשה ןוועב םינש 8 אלכב בשי
 הזכ תחשומ ןויער ללגב :הרמ ןנוקו םש האר רשא לכמ בזכואמ תוצעומה־תירבמ

 .(!םינש הנומש אולכ יתייה
 לכואש ידכ לובגל דע םהילא ףרטצהל ינממ ושקיב םה חורבל וטילחה רשאב
 יבא רשאכ .לדיא יחא םג היה ונתא .דואמ ילא הרושק .רתיהש ,הנטקה םתדליב לפטל
 הדליהמו .ףחי התיבה רזח ומצעבו יחאל ןתוא ןתנו וילענ תא ץלח אוה ונתאמ דרפנ
 ןיוש ךיד לעוו ךיא ,ןיילק עלעספעש" :ורמואב יכבב דרפנ אוה ,יתוחא תב ,הנטקה

 ."ןהעז טשינ לאמגייק

 ,םינמרגב ונלקתנ ונא ךרדה לכ ךרואל .הקבושאמוטל — יסורה לובגה רבעל ונינפ

 ןיב לובגה וק היהש רשגה תא םג .ונכרדב ךישמהל ונל ונתנו ונל ולכנתה אל םה לבא
 םיסורה ונתנ ינשה ורבעל ונעיגהבו רובעל םינמרגה וגל וחינה השובכה ןילופל היסור
 וב רפס *תיבל םיסורה ונתוא ואיבה הקבושאמוטב .הנטקה יתוחא תבל םחלו םיקתממ

 .לובגה תא וצחש םיטילפה וזכור

 ונייה ךכ־רחאו לובגה דע הלעבלו יתוחאל וניוולתג לדיי יחאו ינא ,רומאכ
 ובזעי הלעבו הריכבה יתוחא םגש הצר אל אוה ירה .אבא לא ,התיבה רוזחל םיכירצ
 רמגית המחלמה יב בשח אוה .םתטלחהל םיכסה הרירב תילב לבא .הרייעה תא
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 הרהמ דע יכ ,הווקתכ ךרדל ףסכ טעמ םג ונל ןתנ יבא .הרייעל ורזחי םלוכו רהמ
 ,יחא תא הרזחב חלשל יתוחא הטילחה לובגה רגסנ רשאכ לבא .וילא רוזחנ ונא

 .התדליב לפטלו התיא ראשיהל השקיב ינממו םירוהה םע דחי היהיש ידכ

 ,םש־תעודי השא לצא תרפותכ יתדבע .ב׳צידרבל—היסורל ונילגוה 1940 תנשב

 דחי יתרג .יתסנרפתה וז הדובעמו הריפת תנוכמ יל הנתנ איה .וקנ׳צבש לש ומא
 םהמ דחאבו םיבתכמ ,םהה םימיב יתלביק ,בורטסואב תיבהמ .התבו הלעב ,יתוחא םע
 םהל דלונו ,ןירמזור הלב םע ןתחתה ףאו יבשה ןמ רזח חרז יחא יכ וגל ורשיב
 ,ןמש ,רכוס :התיבה ןוזמ תוליבח יתחלש ב׳צידרבמ .ןתחתה והיעשי יחא םג .דלי

 .יסיכב הייוצמ .דתיה הטורפהו הפי יתחוורה יכ ׳וכו חמק

 ורדקתה םימשה ונלצא !םירקי םידלי :רמאנ ובו תיבהמ בתכמ יתלביק 1942 תנשב
 םויב םיקסופ םניא םיקרבו תורעסו םויה ירהצב תעקוש שמשה .ביבסמ ךשוחו דואמ דואמ

 .םעפ־יא דוע הארתנ םא עדוי םימשב לאה קר .הלילבו

 יקצרהו והיעשי ,לוולוו :בורטסואמ םירוחבה .ב׳צידרב תא םינמרגה וציצפה 1942־ב
 יתוחאו יסיג םלוא ,םהלש טלקמל ףרטצהל יל ועיצה ב׳צידרבב םה ףא ויהש קווטיל
 וגרהנ הסחמב טלקימ ואצמש םירבחה .םתיא יתראשנ ינא םגו םהילא ףרטצהל וצר אל

 .ונלצינ ונא וליאו הצצפהב

 1929 ןיא ״יחרזמ״ ווס סדעדנירג יד • 1929 תנשכ ״יחרזמ״ תעונת ידסיימ
 01 \1ו2ז8ש1ו! וו10¥6וו16ח(, 1929
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 הנוהכב הרייעה





 ?וברחמ המיהש ריעזו

 לסייב הדוחי
 לש הרכזל — ןולוחב .רבצמה חמקה םע

 .ןילבול ווהמ השורקה בודטסוא תליהק

 ,םיסרוב הב ויה :םינווגמ םיקוסיעו הכאלמ ־ילעב לש ריע ,דחיה בורטסוא

 הב ויח :תודיסחו הרות תאלמ ריע וז התיה .׳דבו םירחוס ,םילכור ,םיטייח ,םירלדנס
 הרייעה ידוהי בור ךא .םירחא םייבר לש םידיסחו רוג ,קסירס ,ץזדארמ יברה ידיסח
 ךייבוניבר ךורב ברה לש ויבא אוה ,׳ץיבוניבר ןתנ ח ,ב׳צראםמ ר״ומדאה ידיסח ויה

 .הוקת־חתסב ׳ץאקנומ ידיסח רצח להנמ אוה םמהו ,ןולוח לש הברכ ןהיכש

 םימש אריו לודג ןדמל היהש ,לטייב ףסוי קחצי ׳ר יחא לצא ירוקיבמ דחאב
 .ןוקלא לבייל םעו ברה לש ונב ,םיובנקלנ לארשי ,םיריעצ ינש םע הרכה יתישע
 לש ףינס ונריעב םיקהלו "יחרזמ יריעצ״ל ףרטצהל םהילע יתעפשה םתא יתוחישב
 ןונקתה יפלש ,"יחרזמ יריעצ" לש ףינס יתנגרא םתא הלועפ ףותישב ,ןכאו .העונתה
 ,דחא ריעצ רשאכו .הלעמו הגש 18 םהל ואלמש רעונ ינב םירבח וב תויהל ולכי ולש

 ינידמ ריכזמכ םויכ ןהכמה ,ןרטש םהרבא לש ויבא היח םימילש — ןרטש ףסוי בקעי
 ,ףינסל רבחכ ףרטצהל שקיב ,םינש 18 זא ול ואלמ םרט רשא — יתדה ץוביקה לש

 .ןונקתה ףרח ,ותלבק רשאל ,השרווב העונתה זכרמב יתלעפ
 ןעמל תיבגמ דורעל לארשי *ץראמ חילשב ,ב׳צראפל ל״ז ןמלוס ברה עיגה רשאכ
 עייס ,ריעצה וליג תורמל ,ןרטש ףסוי בקעיו בורטסואל ומע יתעסנ "םינוב םילוע"

 .תיבגמה תחלצהל וידיב תובר

 תאו בורטסואמ םידוהיה לכ תא םיסורה ושרג הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
 .הקירמאל ריעה ידוהימ זוחא 50*כ ורגיה ,איהה המחלמה רחאל .שאב ולעה ריעה

 לש וגב :לארשי ילודגמ םינבר ובשי הלש תונברה סכ לע יב התכז בורטסוא
 ׳ד ,ב׳צראפמ יברהו ׳ץיבוניבר דוד ןתנ ,שודקה ברה לש ודכנ ,ל״צז בונכ׳צמ יברה
 םג ."םדא תודלות" רפס רבחמ ,ל״צז הנצנלמ בייל המלש ׳ר לש ונב ,הל׳עשוהי
 .בורטסואב רג היה השרווב "ינומכהת״ה להנמ היהש ימ ,ל״ז דלפנמולב ריאמ לאיחי ׳ר
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 רעיב םינזיטרפה םע

 גיוצנזור היגורב

 הנוכמ היהש ,קפוטש השנמ ,יבס .בורטסואל רומסה ,החביר רפכב הרג יתחפשמ
 .רכו קרי ינג ,םילול ,תפר ,תודש ול ויה .הזוחא לעב םש היה "רעכעביר רעד השנמ"

 ,בורטסוא יבשותל טיק םוקמכ השמיש ותזוחא .ולמעב הכרב הארו גשגשמ היה וקשמ

 חצ היה ריוואה .ץיקה ישדוחב הב שפנהלו חונל ואב הרייעה יבשותמ םיבר יכ
 תא הדדוע ל״ז אבס לש םיחרואה־תסנכה םג .לצמו לודג רעי ובו ,תושפנ היחמו
 אל ,ולש םיחרואה־תסנכה לע הרומת םוש שרד אל אוה .ותזוחאב ןסכאתהל םישנאה
 היה אוה .ריעה יינעל ובל־תובידנ לע עודי היה אבס ןכ לע רתי .ףסכ־הווש אלו ףסכ
 ירחוס םג .םינושה הליהקה תודסומבו תסנכה־תיבב ,אפורב ,ריעה ברב ךמת ;הקדצ־לעב

 לכהו ,םביל תא םידעוסו םש םינל ;אבס לצא םינסכאתמ ויה םהיקסעל םכרדב ריעה
 ריזחהל ותעש העיגהשכו .תולחמ עדי אלו ינפוג ןסוחב ךרוכ ףא יכס .ףסכ ןיא םניח
 האופר דמל רשא ,ודכנמ דרפיי אלש דע יודיו רמול הצר אל ,וארובל ותמשנ

 דרפנ אבסו וילוח תטימל ,םוי רובעכ ,דכנה עיגהש רחאל קר .תיאשרווה הטיסרבינואב
 .וארוב ינפל בצייתהל היה ןוכנו ויניע תא םצע זא קר ,ונממ

 1־ב ןילופל ושלפ םיצאנה רוכזכ יכ ,םיבר םימי וכרא אל החונמהו הוולשה

 .םינש הרשע־שש תב זא יתייה ינאו 1.939 רבמטפסב

 ןכשל ונחרב יחאו ינא .םילוח ילש םירוהה ובכש ונתיבל וצרפ םינמרגה רשאכ
 הסינו לודג דחפ ותוא זחא ,יוגה ונתוא האר רשאכ .אובחמ םש שפחל יניארקוא
 ילב דימו וילע רומשי םיהולא יכ ירמואב ותוא יתעגרה ינא .ורצחמ ונתוא שרגל
 יתיווט .הווט ימצע המישמו ,ותתקיבב דמעש לונה דיל יתבשייתה םירבדו רמוא
 םתעדב ולעה אל ,לונה דיל יתוא ואר ,וצרפ ותיבל םגש ,םינמרגהשכו .יתבלטצהו
 תחת יחא אבחתה העש התוא .תידוהיל ללכ המד אל ינפ רתסלק םג יכ ,הידוהי ינא יכ

 .הוורואב תחש תמרע

 השק היה םבצמו םד בוז דע םיכומ אבא תאו אמא תא יתאצמ התיבה יבושב
 אמא .םהיעצפב לפטל ימצעב יתצלאנו םהב לפטיש אפור גישהל יתלוכי אל .דואמ
 .אבא םג רטפנ עובש רובעכו םימי המכ רובעכ הרטפנ ,המכחו דואמ הפי השא התיהש

 .בורטסואב לארשי רבקל םירוהה תופוג תא ותלגעב ליבוה וייח תא ןכיסש ,ןכש יוג

 התיה רפכל הרזחה לבא .סופיט ילוח ויה םה םג יכ ,רפכב םדבל וראשנ יתוחאו יחא
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 יחא ללגב יתטלחה תאז לכב ,רפכב םידוהי דוע ןיא יכ וזירכה םינמרגה יכ ,תנכוסמ
 תכלכולמו הבער ,רוקמ תאפוק ,תוחוכ־תסיפאב .המ יהיו םהילא רוזחל םילוחה יתוחאו
 וספתנ לוולוו הלעבו האל יתדוד יכ עדונ רפכל יבושב .רפכל התיבה לגרב יתכלה
 חאו הליפתב ודמועב .דיריב וגרה ידוד תא .תויתצלפמה תויחה — םינמרגה ידי־לע

 .ראבל וקרז םינטקה וידלי ינש

 .בורטסואל םיכומסה םירפכה יבשות םידוהיה לע דוצמ םינמרגה וכרע םוי־םוי

 םג היה םהיניב ,םידוהיה רפכה יבשות לכ תא דחא םויב וגרה םה הקבודזורד רפכב
 םידוהי קירבוב רפכב ויחש תוידוהיה תוחפשמה שולש .ותחפשמ לכו רבחיר יכדרמ ידוד
 םחצרה ינפלו ,תוומל ורונ תושפנ עבשו םירשע ונמש חמק־תונחט ילעבו םירישע

 .םרבק תא םמצעל רופחל םיחצרמה ידי־לע ווטצה

 לכב ולצא ונדבע .רפכב רכיא לצא ונרתתסה ןטקה יחאו החנ יתוחא ,ינא
 ,הריעצ יתייה ינא .הוורואב ונאבחה ןטקה יחא תאו ותיב־קשמבו תפרב ,הדשב־תודובעה

 ויה אל ינפ הארמו תוידנולב ויה ישאר תורעש .יזיפ ץמאמ לכל הרשכו האירב
 .הידוהי תבל תומוד

 םיצקשהש ידכו .הרשו תקחוצ ,הזילע ,בוט חור בצמב דימת תויהל ימצע תא יתסנא
 ,רוחש טרס דונעל רכיאה יל ץעי ,םתיא תולבל יתוא ונימזי אלו יתוא ודירטי אל

 .ילבא תא ודבכיו ישפנל יתוא וחיני זא ,הירוה תומ לע תלבאתמש המותיכ

 םוקמ לכבו תיבב ,קשמב ,הדשב ,ילע הלטוהש הדובע לכ רחא יתאלימ ,רומאכ
 יחתייצו יתדבע ןכש ,הבוט ןיעב ילא וסחיתה ,ילש םיסופורטופאה .יתרזע השרדנש

 .םירבדו רמוא ילב םהל

 רפכב יתיבל הלע המ תוארל זע ןוצר יתוא ףקת 1941 תנש ףרוחב ,דחא םוי
 תיב .ג״ק 15־כ קחרמ ,ירפכל יתוא עיסהו הלגעל סוסה תא םתר "ילש" יוגה .הבחיר
 ,וב היה רשא לכ וזזב םייוגה ונינכש .ותלוכת לכמ קירו חיפ היה הבחירב יתחפשמ

 ,תוטפורמה םיילענה תא יתיא יתחקל .וב ורתונ תונשי םיילענ גוזו הריפת תנוכמ קר

 .ברח רשא יבא תיבל ןורחא דירשו רכז

 יוגה תא וטישפה םה .םיניארקוא םיכרד־ידדוש ונתוא וספת רפכל הרזח ונכרדב
 םתוא יתרהדהו םיסוסה תוכשומב יתזחא ינא דועב םהיניעב ןח ואצמ יכ ,וידגבמ
 ותוא יתרכהש דחא רכיאל ב׳צראפ דיל ,בינינ רפכל יתעגהש דע ץרמה לכב ,דחפמ
 .רפכב םיהוש םינמרגה יכ ורמואב ,וינפ לעמ יתוא שריג יוגה םלוא .ורבע םימימ

 יכ ילזמ יל קחיש דא ,םינמרג ץרשש ,ישארה שיבכה לע הלגעב יתילע הרירב תילב
 וספת וב םויב היה הז ."ילש" יוגה לש ותיבל הרזחב יתעגהו םהמ קמחתהל יתחלצה
 יתיאר רכיאה תתקיבל יברקתהב .הייפכ תודובעל — תוידוהי אל — תורוחב םינמרגה
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 יל השע אוה .רפכב יוג לצא רגנכ דבעש ,בורטסוא שיא ,ןיל לארשי תא קוחרמ
 רעיה לבא .םינזיטרפה לא ,רעיל חורבל יתטלחה םוקמב וב .םשמ חורבל וידיב םינמיס
 לכ יתלכאו תורפה יניטעמ רשיה בלח יתיתש ,תותפרב יתרתתסה תולילב .קוחר היה
 לע רתוול יתטלחה םיימוי ירחא .וספא יתוחוכו השושת יתייה .הפב םישל ןתינש רבד
 לבא ,םיפסונ םישדוח המכ ולצא דובעל יתכשמה .יוגה לש ותתקיבל יתרזחו הזה ןויערה
 התע .הנכסב םינותנ ייח ןכו יתוא ולגי םינמרגה םימיה דחאב יכ יתששחו יתעדי

 .םינזיטרפל ,רעיל חורבל הטלחהה יבילב הלמג

 םידדושב ונלקתנ ונכרדב .לאומש ,ןטקה יחא תאו הריעצה יתוחא תא יתיא יתחקל
 וניתושפנ תא םייקל םחל ונבנג ,ונכרדב וניעת םיבר םימי .ידוהי םד־יבאת םייוג
 המחלמה תישארב יכ ,לאומש יחא רכז ,רעיל ונאובב .רעיל ונעגה וניתוחוכ תיראשבו
 וענכנש ינפל ,הבחיר רפכב ונתיבל הכומסה ראבל םקשנ תא םיינלופה םילייחה וכילשה
 איצוה ונלש םינכשה דחא יכ ,ףיסוהו רבדה תא םינזיטרפל הליג אוה התע .םינמרגל
 גפסש תוכמ ירחא קרו ,ל״נה ןכשל ונפ םינזיטרפה .ראבה ןמ םילייחה לש קשנה תא
 בערמ ונלבס ,תוליחמב ונרג ,רעיב .םיחדקא המכו םיבור ינש םהל רסמ אוה םהידימ
 ,תינלופה ,"הבויארק הימרא״ה ישנא ויהש ,םיינלופה םינזיטרפה לש תויולפנתהמו רוקמו

 ופידעה םידוהיהו םיטסינומוקמ תבכרומ ,דתיה ונלש םינזיטרפה תדיחי .תימשיטנאה
 ־יכרצמ טרפב ,ושקיב רשא לכ םהל ונתנו םהמ ודחפ הביבסה ירכיא .םהילא ףרטצהל
 ךורעל םהמ וענמ אל םהיתוששח םלוא ,םהב תורגתהל דואמ וששח םינמרגה ףא .ןוזמ

 ןיבמ שיא םיעבשכ ולפנ הלאה תוברקה דחאב .םינזיטרפה לע דוצמ םעפ ידמ
 ונגרהש םינמרגהמ קשנ םג ונחקל ונא לבא .יתוחא תונב ועצפנ הז ברקבו םינזיטרפה
 ,יראה ינפ־רתסלק ללגב ,יתשמיש תינזיטרפכ .יסורה אבצה אוב דע דמעמ ונקזחה ךכו
 םידוהיל יתרזעו תואטגה ךותל רודחל םג יתחלצהו הביבסהו םינזיטרפה ןיב תרשקמכ

 .יתלוכיש לככ םש םיאולכה

 .ךורב הרכז היהי .רורחשה ינפל םיטעמ םימי םינמרגה ידיב התרוג יתוחא

 החרבש ,רתסא יתוחא יכ ,יתיוויק יביל לכב יכ ,׳זדולל יתעסנ רורחשה רחאל
 םג יתאצמ םשמ ורזחש םידוהיה וזכרתה הב ,דדולב ,ןכאו ,יתוא תשפחמו היח היסורל

 .רתסא יתוחא תא
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 םייוגה״סיצבשה לצא *יבשח יטומפ

 ןמשיפ השמ

 רבכו .בורטסוא ונתרייע תא ושבכ םינמרגה רשאכ ,הרשע־שש ןבכ רענ יתייה
 לש םדי תחת ונלרוג יכ ,יתוניבה .םידוהיל תויולכנתהה ולחה םינושארה םימיב
 תא וחד ןבומכ םה ךא ,הרייעה תא בוזעל ירוה לע עיפשהל יתיסינו רמ היהי םישבוכה
 םידודנה לקמ תא תחקלו שוכרה תאו תיבה תא עתפל בוזעל ןיא יכ קומינב ,יירבד

 .רמה םפוס דע — בורטסואב יתחפשמ ינבו ירוה וראשנ ךכו .דיל

 השילפה רחאל םינושארה םימיב רבכ ילא ועיגהשמו החפשזיב רוכבה יתייה ינא
 יתפרטצה ,היסורל חורבל תננוכתמה םירוחב תצובק תנגראתמ הרייעב יכ תועומש
 םירוחבה תצובקב .ךרדל ונאצי הרות ־תחמש גח יאצומב דימו .םירוהה תעידי ילב ,םהילא
 םלענש ,לאווכוב השמ ,ל״ז ןמרקא םירפא ,לארשיב םויכ יחה ןמדלפ לטומ :ויה
 ןמז רובעכו הצרא הלעש םיובנטט חספ ;ולרוגב הלע המ עדוי יניאו םידודנה יכרדב
 רכוז יניא ומש תאש דחא רוחב דועו) קיצנפ היתמ ;ל״ז םיובלפא ףסוי ;היסורל רזח
 םיכרצמו םיצפח םוש ונתא ונחקל אל .הלאה תורושה בתוכו (היסורב םויה ררוגתמה

 .וניפוג לע ויה רשא םידגבב קר ךרדל ונאציו
 ריעל ,םיסורה ונתוא וריבעה םשו הקבשומוט לובגה תרייעל ונעגה רקוב םע
 המחלמה הצרפ וב םויב .תבכרה תנחתב םילבסכ ונדבע םש .היסור םינפב ,קסיורבוב
 וב ,ירוהמ בתכמ יתלביק ,1941 ינויב 21 ־ב ,תוצעומה־תירב ןיבל תיצאנה הינמרג ןיב

 םילהנתמ םייחהו הרייעב םייחה םיעוגר םהירבדכ יכ ,בורטסואל רוזחל ינממ ושקיב םה
 םירשקה יכ ,בתכמה לע םהל תונעל דוע יתלוכי אל .םינמרגה ןמ שושחל ןיאו םנקיתכ הב

 .וקתונ ןילופ םע

 בובמט ריעל ונרבעוה יסורה חטשה ךותל םדקתהל ולחה הינמרג תואבצ רשאכ
 וחלשנ 1941 רבמבונב .זוחלוקב םש ונדבע .הגלוו רהנ לע תנכושה ,היסור םינפב קחרה
 לומוסמוקה רבח רבכ יתייה ןכש ,יסורה אבצל וסייג יתוא וליאו הדובע־תונחמל ירבח
 לע ,קוחרה חרזמב םיניצק סרוקל יתחלשנ 1941—2 ףרוחב .יטייבוס חרזא — אליממו
 הרוצנ התיהש ,הבקסומ תיזחל יתחלשנו (ןגס) טננטיול תגרד יתלביק סרוקב .ןיס לובג
 תוברקב .הרוראה הינמרג תא ונשבכש דע םיבר תוברקב יתפתתשה זאמ .םיבר םימי

 .תיזחל יתרזח יעצפמ יתארבהשמו םימעפ המכ יתעצפנ

 הנחמל םג ונעגה השוביכ םעו ןילבול ריעה תא ונשבכ 1944 תנש ילוי שדוחב
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 תויווג ונאצמ דוע הנחמל ונצרפ רשאכ .ןילבול ירברפב ןכשש ,קנדיאמ הדמשהה
 לע דומעל דוע ולכי אלש ,םתומ ףס לע םישנא — ץוחבו הפירשה־ירונתב תופורש

 .ךשוממה םנובער תמחמ ,תוחוכ־תסיפאמ םהילגר

 הליחת .ןילבולל הכומסה ,בורטסואב רקבל יל השרי יכ ,דקפמה תאמ יתשקיב
 ־יטנאהו תיטסינומוק־יטנאה תינלופה תרתחמה הלעפ דוע הז רוזיאבש םושמ ,ססיה אוה
 ,תיטסינומוק ןילופ לש התמקה תא עונמל התסינש (׳׳^£^11^ ^^ןס^״־ה) תיטייבוס

 יתשקבל דקפמה רתענ ףוסבל .תוצעומה־תירב — התנכש לש החוקפה הניע תחת דומעתש
 הז היה .יתדלוה־ריע ,בורטסואל יתעגה — ישאר ירמושכ — םילייח ינש תייוולבו
 םנברוחב ודמע םידוהיה יתבמ קלח ,יתרכה אל רבכ יתרייע תא .1944 ילוי שדוחב
 תוברוחה ןיב יתבבותסה .לומתאמ םידוהיה ינכש — םייוגה ידיב וספתנ — םירחאהו
 וחלשנ םהמ םיברש ,בורטסוא ידוהי לש םתדמשהו םנוילכ לע יתעמש םייוגה יפמו
 יתוא איבה יבא־תיב ינכשמ — דחא ינלופ .1942 תנשב הקנילברט הדמשהה הנחמל
 תיב־יצפח יניע דגנל ולגתנ םער־םולהכו לודג זגרא ינפל חתפ אוה םש ,ותיבל
 תבש תורנ הקילדמ אמא .דתיה םהב תבשה־יטומפ תא האור ינא בוש ,הנה .ונלש
 תוטימה יוסיכ ,םיגחבו תותבשב םידעוס ונייה וילע ןחלושה תפמ הנה ,םהילע תשדקמו
 םיכסה ינלופה ןכשה .ברחנש יבא־תיב חיר תא יפאב ולעהש םינוש םיצפח דועו
 -י■ יתיא םתחקל יתלוכי אל ךא ,ולצא הרמתשנש זגראה תלוכת לכ תא יל ריזחהל
 המכ רובעכ .תיזחב םחלנה לייח יתייה ירה יכ — יניעב םירקי דואמ ויהש תורמל
 ־יטנאה תינלופה תרתחמה ישנאש עדונ יכ ,בורטסוא תא בוזעל בייח יתייה םימי
 יתשגפ .ב׳צראפ הרייעה רבעל תכלל ונמק דיימ .ונתוא גורהל םיממוז תיטסינומוק
 ויה םה .ןמרביל הל׳הרשו ילאו ל״ז ןמרביל עייש ,ןמוד השמ ,ל״ז ןמוד קחצי תא םש
 םימי ורתתסה םש ,תורעיה ןמ ואצי התע הז .המחלמה ירחא יתשגפש םינושארה םידוהיה

 יתטלחה ינא ךא ,םהילא ףרטצהל יל ועיצה םה .םימצורה־םינמרגה ינפמ םחרובב םיבר
 הלעפש תינלופה תרתחמה דגנ םחלהל קינשרק הרייעל יתרבעוה .ןילבולב ידודגל רוזחל
 תכשוממ הגופה רחאל .השרו תוביבסב תיזחל יתרבעוה םיישדוח רחאל .אוהה דוזיאב
 יתרבעוה 1944 תנש ףוסב .הינמרג תולובגל ונעגהו השובכה ןילופ תיראש תא ונררחיש
 יתיכז ףאו (ןרס) ןטיפק תגרדל יתילע םש .ןגראתהל זא לחהש ינלופה אבצה תודיחיל

 רחאל ,אבצהמ יתררחוש 1946 תנשב .ינלופה אבצבו םודאה אבצב תונייטצה תותואל
 אוצמל הווקת יבלב הנניק ירורחיש םע .תיצאנה היחב המחלמו תורש יצחו םינש שמח
 רחאל קר .החפשמו בורק ןיאב ,םלועב דדוב יתייה ,אוושל ךא .יתחפשממ םידירש
 ,ןרוק השמ ,ןמרסו הלדחש ,ץילגיטש החונמ :ירוענ תונשמ םידידי המכ יתשגפ םימי

 םש יתפרטצהו דנלדנירפ ריעל ,הינמרגל יתעגה ידודנב .דועו רבאהביל הרפשו לקנעי
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 םשב יתארקש תב יל הדלונו החפשמ יתמקה ,1947 תנשב השא יתאשנ םש .ץוביקל
 — לגתסהל יל היה דואמ השק .םידכנ השולשל אבס ינא םויהו ל״ז יתוחא םש לע לחר

 תימוימויה הרגשל ,םייחרזאה םייחה־תוחרואל — תיזחב לייח ייח תונש שמח רחאל
 יתאצי ןאכ םגו יתחפשמ םע הצרא יתילע 1957 תנשב .ביבס ילע םירגוסה תזויקלו
 יעצפמ יתארבהו יתעצפנ םג .רופיכ־םוי תמחלמו םימיה־תשש תמחלמ — תומחלמל
 ינפ לע יתיארש תוסירהה ןיבו םידודנב ,תותיזחב — ייח יכרד לכבו .המחלמה
 תאו יבא־תיב תא רכוז ינדועו יניע דגנמ בורטסוא יתרייע המלענ אל הלוכ הפוריא

 .וידיב ארמגהו האצי ותמשנש יבס



 ריביסל בורשסואמ

 ל׳ד ןוקלא הבוט

 ויה ןכ־יפ־לע־ףאו דואמ השק החיה הב םויקה לע המחלמהו ונתרייע .דתיה הינע
 םוי םייקתנ עובשב ישימח םוי ידמ .םמחל תפ תא וגישה והשכיא .םירשי הישנא
 ףסכה תרומתו םהיתודש תבונת תא קושל םיאיבמ הביבסה ירכיא ויה זא .דיריה
 םינלופה םע תונכשה יסחי .םיידוהיה םירחוסה לצא םהיכרצמ תא םינוק ויה םתרצותל

 .יתרייע תא יתבהא .םידוהי תאנשמ ונלבס אלו ידמל םיניקת ויה

 ר״דה היה הלש ר״ויהש הרייעב התיה הירפס םגו םיגוש םינוגראב ןגראתה רעונה
 ."יתדה רמושה,>ו "יחרזמה לעופה" ,"תודחאתה" :תונוש תוינויצ תוגלפמ הב ויה .םסאל

 תא תחקל הרייעה יריעצמ םיבר וצלאנ ,ןכלו .הרייעב התיה אל יהשלכ הקוסעת לבא
 ריעב םלזמ תא וסינ םבור לבא .הניטנגראלו ליזרבל רגהלו םדיל םידודגה לקמ
 םאיבהב ,םהירוה תיבל ובש — תוכוסו חספ — םיגחה תומיל .השרווב ,ןילופב הלודגה

 .תוצילעו םירוענ־תחמש םתיא

 רחא הפידרב םידורט ויה עובשה תומי לכ .תווצמ ירמוש ויה בורטסוא ידוהי
 לש ודי גשיהכ) ךלמ־ינדעממ וניכה תבשה תארקל לבא ,םימעטמב וברה אלו םחל־תפ
 ,רגסיהל ולחה תויונחה .ישיש םוי ירהצב רבכ ולחה תבשל תונכהה .(שיאו שיא לכ

 ימודמד םע .שודקה םויה תארקל ויה םינוכנ רבכ הרייעה ידוהיו ןקורתה קושה
 רחאלו .הכלמ*חבש ינפ תא לבקל םינושה דעלביטשלו תסנכה־תיבל ונפ לכה ברע

 תבשה־תורנ רואב החלופ הרייעה תכשחו ידוהי תיב לכב תבשה תורנ ובהבה הליפתה
 יהולאל ואשנ הידוהיש ,תבשה תורימז תולוק ודהדה היתואטמיסבו תשוחנה יטומפמ
 יצאנה ןטשה דריש דע ,םיבר תורוד ךשמב ונתשה אל הז םייח ־חרואו וז הריווא .בקעי

 .המדאה לעט םידוהי ינוילימ דיחכהו םלועה לע

 יאאנח ףגמה תחת
 ןטקה יגב היה המחלמה הצרפ רשאכ .1940 תנש דע בורטסואב .דרג ונתחפשמ
 הרייעב םיעיפומ םינמרגה ויה שוביכה רחאל דימ .שמח תב יתבו םישדוח השולש ןב
 וכרע םה םימיה דחאב .תוערפ םיכרוע ויהו "געט־ןדוי" וניכ םהש המל עובשב םיימעפ
 רפס לכ הפירשל איבהל הרייעה ידוהי לע ודקפו .דיריעה ץיגב ינפל לודג שא דקומ
 חכונ וחדבתהו הרכשל ותש םה םירפסה תא שאל םכילשהב .תוידוהי תויתואב בותכש
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 .ומידאה םימשהו םירפסה ןמ וחרפ תויתואה ,םימורמל התלע שאה .ידוהיה ןוסאה

 קומע לפשל םידרוי שונא ירוצי דציכ ,ןיבהל ונתניבמ היה רצבנו ןברוחה היה לודג
 התליחתש םידוהיה תפירשל המדקה אלא התיה אל םירפסה תפירש לבא .ךכ־לכ
 ,סילעג לדנמ לש ותיבל וצרפ םינמרגה דיא ינא תרכוז .םהב תוללעתהה — .דתיה

 יתצצה רשאכ .ןמאנ דיסחו הרות־ןב היה אוה .תילטב ףוטע ,הליפתב דמע ידז רשאכ
 ועורז לע ןיליפת ,ותילטב ףוטע םיינמרג םילייח ףקומ לדנמ ׳ר תא יתיאר ןולחל דעבמ
 וב תוללעתה ךות ,םיידוהי םיריש רישל ותוא וצליא םה .ודיב הליפת •רודיסו וחצמ לעו
 םימשה םג יכ היה המדנו הרייעה לע תופעלז־םשג דרי עתפל .ולרוג רמ לע לודג קוחצו

 .ונלרוג רמ לע םיכוב

 םוי תא ,דחא םוי דוע םהילע ופיסוהו "געטךדוי" ימי ינשב וקפתסה אל םינמרגה
 ־סקלאס״ה תא וסייג םה הז םויל .הרייעב יעובשה "דירי״ה םייקתנ וב ,עובשב ישימחה
 וזוביו םהיתבב תושמש ורבשי ,חצר־תוכמ וכי ,םידוהיב וערפיש ידכ ,הביבסהמ "השטיוד
 וחרב וינב ינשו המלש דודה .רותסמו אובחמ לכל םיטלמנ ויה םידוהיה .םשוכר תא
 ידוד תאו ילעב תא ריהזה הלה .היריעב דבע רשא ,ינלוס דידי לצא ואבחתהו רפכל
 ידלי ינש ,ינא יתרתונ ךכ .הלילה עצמאב רסאיהל המישרב םימושר םה יכ ,וינב ינשו
 םיצעה ילוב ןיב ונרתתסה .תיבב יתומחו (הרייעה תא ןכל םדוק דוע בזע ילעב)
 ואצמ אלש רחאלו ונתיבל םיצרופ םינמרגה חא וניאר םיכרחל דעבמו ףרוחל ונוניבהש

 .התיבה ונרזח זאו ,וקלתסה םה ,שיא וב

 תותלדה לש תושמשה תא ורבש ,ודדשו וסמח ,ןברוחו סרה םהירחא וריתוה םה
 לע .ונמד תא האיפקהו המינפ הרדח ץוחב הללותשהש תיפרוחה חורהו תונולחהו
 .ךשוחב תבשל הלילבו ,בערנו לוכאל לכונ אלש ידכ ,טפנ וכפש םה לכואה יכרצמ

 רבעמ רזח ילעבש דע ,השולש־םיישדוחב ונילע רבע רשא לבסה חא ראתל ןיא
 םג ונשקיב .הוושטמאדל ונחרב יכונאו ילעב .םינטקה ונידלי — ונלוכו גוב רהנל

 לבא ,הרייעב ופסינ םה .בריס אוה ךא ,ונמע ואובי יכ וינב ינשו המלש דודה חא
 םינמרגה .םיטילפ השודגו האלמ התיה הרייעה ןכש ,הוושטמאדב אקווד ולחה תורצה
 היה ךירצ םימה תא .ברעה תועשמ בוחרב אצמיהל היה רוסאו הרייעה לע רצוע וליטה
 ויה ,ראבה קמועמ ולעוה םימהש רחאלו הרייעב התיהש הדיחיה ראבה ןמ בואשל
 התיה וז .דעצ לכ לע םידוהיה ייח חא ררמל ידכ ,םימה תא תתא אל םיכפוש םינמרגה

 .םיינמרגה םיחצורה־םיטסידסה לש תונטקה תואנהה תחא

 הב ויה .ןוכנה ומש הז םנמא םא תעדוי יניא .סיכעלא השמ תחפשמ לצא ונרג
 חטשל רזח רבכ ילעב) םתיא ונרג ידל ינשו ינא םג .בר ינועב ויחו םידלי העבש
 םיתעל ורקיב םינמרג .םיבוט םייח תויחל וזה החפשמה הלחה עתפלו (יסורה שוביכה
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 דצל םישנא חירבהל לחה שיאהש הארנכ,. .םתיא הלועפ ףתיש אוה יכ ןכתייו ותיבב
 חירבהל ונטלחה — התיבה רזחש ילעב רמולכ — ונא םג .ינמרגה דצל םשמו יסורה
 ,הלחממ ונתושרל דימעה םיכעלא השמ .ונילטלטמ לכ תא ונראשה ותיבב .לובגה תא

 לשממה תיב רבעל התנפ הלחזימה לבא .לובגל רבעמ לא ונאיבהל הרומא התיהש
 הלחזימה ןמ ץפק דימו לובגל ךרדה וז אל יכ ןיבה ךרדה תא הפי ריכהש ילעבו .ינמרגה

 .םינמרגה םע הלועפ ףתישו ןישלמ היה סיכעלא השמ .יתודידי ינלופ לא ,רפכל חרבו

 ,תינמרגה הרוטדגמוקל הלחזימב םיעסונה ראש תאו ידלי תאו יתוא איבה אוה

 הפשב הבותכ ,הדועת לע םותחל ונתוא וצליא םה תוצרמנ תוכמ םהמ ונגפסש רחאלו
 רבעל וכרד תא תושעל לכוי ,ךכב ץפחש ימו םולשב ונדעיל ונעגה יכ ,תינלופה
 םיטוטרמס המכ קר יל וריתוהו ונתושרב היה רשא לכ ומירחה םה .אלמ ןוחטבב לובגה
 ונעיגהב .םיסורה רבעל ונכרד תא ךישמהל ונל ושרה ןכמ רחאל .םידליה שומישל
 ךותמ וליאכ ,עתפלו רהנה לש ותפש לע יתחנצו יתטטומתה ,גובה לש ינשה ורבעל

 .םהיתובקעב תכלל ונילע וויצ רשא המוק־יהבג םיסור ינש ינפל ובצינו ולע גלשה

 תיטייבוסה תולגב

 ונטשפוה .םמוחמ היה תיבה .לובגל ךומס ,תיבל ונאבוה ךרד־תרבכ ונרבעש רחאל
 קוניתה ,ידליו וספא יתב לש היתוחוכ .םייקנ םידגב ונלביק םמוקמבו םיבוטרה ונידגבמ
 קוניתהש דע ,הפ־לא־הפמ ומישנה ,וב לפטל לחה דחא ןקז יסור .ותמישנ הספא לאומש
 לע ונתוא וביכשה הלילב .ששואתה לאומשו בלחב ותוא הקשה אוה זא .יכבב ץרפ

 .רונתה לע היה םיענו םח .םחל תייפאל שמישש ,רונתה

 ,םהל יתרפיס .לובגה תא יתרבע עודמ יתוא רוקחל םיסורה ולחה םויה תרחמל

 ותא דחי תויהל ינא הצור ןכל ,קסירבב ררוגתמ אוהו ועוצקמב טייח אוה ילעב יכ
 ףרוחה לשבו יתינכות תא שממל ינממ הענמ הצרפש המחלמה לבא .ידלי ינש םעו
 .זעה רופכה ףרה יכרדל ידלי םע דחי יתאצי היחמ תורוקמ לכ יל ןיאבו השקחו זעה
 ףאו יתוא ררחיש אוה ,ילעב ההש וב ,קסירבב םתמיאש רחאלו ירבדל ןימאה רקוחה
 השולש תייוולבו ותוגהנתה לע דואמ ול יתידוה .קסירבל תבכר־יסיטרכב יתוא דייצ
 ילעב לש ותחפשמל ידלי תאו יתוא האיבהש תבכרל ונילע םידליל וקשינש ,םיסור

 .קסירבל

 .היסור — ונידודנב שדח קרפ ליחתמ התעמ

 ומשרנש הלא תאו םיטילפה לכ תא םיסורה וזכיר ,טעמ רדתסהלו חונל ונקפסהשמ
 ונשרגל ידכ ,תומהב תלבוהל תויאשמ לע ונתוא ולעה ,ינמרגה שוביכה חטשל רוזחל
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 םוקמל ונעגה תועובשו םימי הכשמנש הכורא ךרד רחאל .תורעי םש ארבל ,ריביסל

 םש ונייח יאנתו הב דומעל השקש ,ךרפ־תדובע וז — תורעי אוריב .םוגופואנק ארקנש

 וגנוזמו וניתוחוכ תא ושיתה תולחמ ,ונירשב תא ולכא םישותי — םיישונא־יתלב ויה

 .לד היה

 םיחרזאה *לכ וררחוש ,םיסורה ןמ יקסרוקיש ינלופה לרנגה גישהש הנינחל תודוה

 לע זרכוה ךכ ךותב .תכשוממ הפוקת וניהש םש ,ןאטסיקבזואל ורבעוהו ריביסב םיינלופה

 — םישגה — ונלו םירבגה לכ וסייוג .םרדנא לרנגה לש ואבצל םיינלופה םיחרזאה לכ סויג

 ,ןהילעב םע ודחואי םש ,ןילופל הרזח םהידליו םישנה וחלושי המחלמה רחאל יכ ,וחיטבה

 ינלופה אבצה ידמב ושבלוה םה .שדחה ינלופה אבצל דימ ובצייתה לטכאוו ורבחו ילעב

 ותשא ומכ ידליו ינא .םיבר סרדנא ילייח םיזכורמ ויה רבכ הב ,תבכרה־תנחתל וחלשנו

 .ונירוגמ ריעב ונראשנ הנטקה ותדליו לטכוו לש

 אל תוידוהיה םישגה יכ ,םיסייוגמה ברקב תועומש וצופנ יאבצה סיסבל ךרדב

 ןמ ורבח םע דחי ץפק ,הלא תועומשל ןימאהל הטנש ילעב .ןילופב ןהילעבל וחלושי

 תרכוז יניא ךא ,םיינטסיקבזוא םידוהי ןיב רוגל ונרבע .הריעה ונילא ורזחו ןורקה

 .ןילופל ורזחוי םיינלופה םיחרזאה לכש ,םסרופ םימיה דחאב .םהיניב יתיהש ןמז המכ

 •עובשו םש ונב לפיט אל שיא .דנאנאק ריעב תבכרה־תנחתל ונעסנו ונילטלטמ תא ונפסא

 ,םירטמוליק יפלא לש ךרדל ,אשמ־תונורקל וגילעוהש דע ,בוחרב ונלגלגתה םימי

 תרצענ תבכרה .דתיה םעפ ידמ .םירופא םימש — ונילעמו היצו רבדמב הרבעש

 לע ,היתשל םימ טעמ חיתרהלו חצ ריווא טעמ בואשל ולכוי היעסונש ידכ ,הכרדב

 םימה תחתרהב הדורט יתייה רשאכ ,םעפ .תונחתב ונאצמש םיצע יבבשמ ונרעבהש שא

 ,תבכרה תא יתגשה יתוחוכ תיראשב .הירוחאמ יתוא הריאשהו זוזל תבכרה הלחה ,הנחתב

 ידליל םידעוימ ויה םה יכ ,ידימ םיחותרה םימה ריס תא ךילשהל ילב ,הילע יתצפק

 .םינטקה

 ןילופב הרזחב

 ודרי ןאכ .ןיטטש ריעל ,ןילופל ונעגה תבכרב עסמ לש םיבר תועובש ירחא

 תוכהל ולחה בושו דימת ויהש יפכ םימשיטנא וראשנ םינלופה .תושדח תורצ ונילע

 םייתדה .תימצע הנגהל ונגראתה םידוהיה .םהל לכנתהלו תושמש רובשל ,םידוהי

 ץוביקל ונפרטצה ונא םג .הטילפה ידירש ןיבמ "יחרזמה לעופה" ישנא לש הביק ומיקה

 ,המחלמה ינפל דוע וז הגלפמב ליעפ היהש ,ןוקלא לבייל ,ילעב .הלהנהב ונרחבו הז

 ןוגראב םיליעפ ונייה .ץוביקב הדובעל וסייגתה — ןקזו רענ — םלוכ .הלהנהל רחבנ

 ־ץראל תילאגל־יתלב ךרדב םידוהי תחרבה .דתיה ותרטמש ,ןילופב זא םקוהש "החירבה"
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 רשא ,םיינלופה םינגילוחה דגנ תנייוזמ תודגנתה ביצהל ונגראתה ןמזב־ובו .לארשי

 .וגלש הביקה ישנאל ולכנתה
 םתדליו ותשא ,אוה — ןייטשדלוג קחצי תחפשמ תא יתשגפ ונזוכיר םוקמב ,ןיטטשב
 םכרדב ,ןילרבל וחרבויש ,םרותל םגיתמהב ,הניפב םינופס ובשי רשא — הרופצ הנטקה
 לובגה תא ןייטשדלוג תחפשמ החירבה רצק ןמז ךותו הלהנה הברעתה דימ .לארשי־ץראל
 יכ םינורחאה ונייה לבא ,רשפאה לככ םדקומ ןילופ תא בוזעל יתיצר ינא םג .הינמרגל
 הכרדב לובגה תא החירבה רשא הנורחאה הצובקב ונייה ."החירב״ב קוסע היה ילעב

 .לארשי ־ץראל

 לארשי־ץראל ןרדב
 ונחלשנ טעמ ונששואתהש רחאל .ןילרבל ונעגה םישושתו םיפייע .השק ,דתיה ךרדה
 םשמ ."יחרזמה לעופה" זכרמ ןכש םש ,ןכנימל הכומסה ,ייאשאל םשמו םייהנזורל

 .ןכ־ינפל םיטעמ םישדח המקוהש לארשי תנידמל תודעומ ונינפשכ תפרצל ונעסנ
 םש יב ,הנח־סדרפל ונרבעוה דימ .לארשיל ונעגה (1948) ט״שת תוכוסה גח ףוסב
 ויה םהל המודו הלאב .ןוחפ ונל הצקוה םירוגמל .יטירבה אבצה לש שוטנ הנחמ היה
 יתויהב .הנידמה ןוניכ רחאל םינושארה םישדוחב ועיגהש םישדחה םילועה ירוגמ
 בוזעל ונטלחהו ונדיתע לע בושחל ונלחתה ותיא דחי .ץראב יח יחא יכ יתיליג הנחמב

 התיה .םיל הכומסה (ופיב) הילע־תעבגב הריד ונלביק .הדובע שפחלו הנח־סדרפ תא
 איה .ונישע םנמא תאזו ,תוגרדמ הל ןיקתהל היה וירצ ,הכותל סנכיהל ידכש ,הריד וז
 אלמל ונלחתה טא־טא .ונל ויה םיפושח תוריק העברא קרו דויצ לכמ הקיר ,דתיה

 .םינש שש הב ונרגו רחא יתיב־דויצבו םיטיהרב התוא

 לעופה" תעונתש דע ,ךשוממ ןמז דבע םש ,ל״הצב הדובע גישה לבייל ילעב
 "ולונוד" םילוח,ד־תיבב הדובע יתגשה ינא ףא .הידרשמב הדובע ול הרדיס "יחרזמה

 ,םילשוריב םירומל רנימסל םידומילל ונחלש הנידע ונתב תא .ונידלי ולדג םייתניב .ופיב

 הנייטצה ןכ־יפ־לע־ףאו תודימלתה לב ןיב הדיחיה השדחה הלועה ,דתיה איה םש
 וידומיל לולסמ תאו בוט דימלת היה אוה ףאו םידמב רפסה־תיבב דמל ינב .הידומילב
 םלוא .םיצורמ ונייה ךא ,השק ונדבע ינאו ילעב .הקינורטקלא סדנהמב ,ןוינכטב םייס
 ודלונש ,ינבו יתב .הנש שמחו םישימח ןב ךא אוהו לבייל ילעב רטפנ קומעה ירעצל

 .ונתרייע לש ריעצה רודה ינבמ ורתונש םידיחיה םה בורטסוא ונתרייעב
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 עודי״יתלבה לא םיגלש תפוסב

 (ןוקלא תיבל) םיובנכייא הנידע

 ונשטנ םמאל תחתמ תולעמ 42 לש רופכב ,םיגלש תסוס לילב ,1940 חנש ףרוחב
 יתייה הנטק הדלי .רזו רק םלוע לא ,עודי־יחלבה לא ונאציו םיענהו םחה ונתיב תא
 ונאצי הנש יצח ןב קונית ,לאומש יחאו ןוקלא לביילו לטיג ,ירוה םע דחיו זא

 .ונידודנ לא
 םע הזכש הלילב ךרדל תאצל זעמ ימ יכ .םייוסש־יתלבכ ונייה תוירבה יניעב
 איהש היסורל רודחלו לובגה תא חירבהל ידכ ,תאזו ז םירוהה תועורזב םינטק םידלי ינש

 "!םלועל ונממ םיאצוי ןיאו רגוסמו רוגס זגרא"

 םיטעמ תועובש .הרייעה תאו תיבה תא בזע אבאש הנושארה םעפה וז התיה אל
 םה תוכומסה תורייעב יכ תועומש תוצופנ ,בורטסוא תא ושבכ םינמרגהש רחאל
 שפנ־־רפוכ םישרוד םה םרורחש תרומתו הבורע-ינבכ ,ריעה ידבוכממ ,םידוהי םיפטוח
 םיברו םירבגה תא דחפה ףקת הלא תועומש חכונ .גרוהל םיאצומ וא םילודג םימוכסב
 בורק היה ולובגש ,יסורה שוביכה חטש רבעל הרייעה ןמ חורבל וטילחה םהמ
 וילא וטלמנ ןמז רחאלו הרייעל םיבר ורזח שוביכה חטש לש ותברק ללגבו .וגתרייעל
 .ויתא יח םש יכ ,קסבטיל־טסרב ריעל חרבש ,אבא םג היה וחרבש הלא ןיב .תיגש
 אלו לובגה תא רוגסל םידמועש עמש יכ ,התיבה אבא רזח ראורבפ שדוחב םלוא
 התיבה ובושב .בורטסואב וראשנ םידליהו אמא דועב ,קסבטיל־טטרבב ראשיהל הצר
 אל יכ הרמואב ,קסבטיל־טסרבל ,יסורה חטשה לא ופגב רוזחי יכ ולדשל התסינ אמא
 תועורזב קוניתו הנטק הדלי םע תונכס־תברו הכורא ךרדל תאצל הנובתה ןמ הז אהי
 איפקמו ךושח הלילבו אבא ירבדמ הענכתשנ ףוסבל .םח תיב בגה ירוחאמ שוטנלו

 .עודי ־יתלבה לא ונאצי תומצע

 ונאש דע ,ונתיבב ררוגתהל האבש השאל תוארוה תנתונה אמא תא ינא האור דוע
 .ותחשוי לבל — םילכה ,םיחיטשה ,םיטיהרה — ותלוכת לע רומשל דיאו ,רוזחנ

 יביבס שחרתה רשא לכל תוחוקפ יניעו תובושק ויה ינזא לבא ,יתייה הנטק הדלי
 ,ל״ז הטיא־היח אתבס תא ינא תרכוז .הרייעב וראשנש יתחפשמ ינב םיתורח יבלבו

 םזגמ המלש ,גרוחה יבס תא ;התחפשמ תסנרפל הגאדו התונחב הדורט התיה דימתש
 אלו םויל הת תוסוכ 20־כ ,הת התוש ותוארל יתבהא .דואמ וילא הרושק יתייהש ,ל״ז
 "י םויה יתיתש הת תוסוכ המכ ,הלדייא ,ידיגה ,ונ״ :םוי־םוי יתוא לואשל האלנ היה

 .ויתוסוכ רפסמ תא תרפוסה יתייה ינא ןכש
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 לכ — התה .וראווצ תא ףטעש ףיעצה ילושב קיזחהל גהונ אבס היה םוכה תא
 ...ול וקיפסה תוברה התה תוסוכ תקתמהלו ליבהמ תויהל היה בייח — תוסוכה םירשע

 ו דבלב רכוס תויבוק 3—2

 לדנמ .אבא לש 14־ה ןב ,ןטקה ויחא ,ל״ז לדנמ ידודל יבלב הרומש המח הניפ
 תא תוקנל .טפנה־תרונמ לש תחייופמה תיכוכזה תא חצחצמ היה "רדח״ה ןמ ורזוחב
 התוקנל חילצה םנמאש רחאל ,אוהו הלק הכאלמ התיה אל ,התוא רובשל אלו תיכוכזה
 יתבהא .הברה הל ליעוה אל הסעכ ךא ,הסעכ אתבסו .וידיב תרבשנ אלפ חרואב .דתיה
 השועו םיפי םירופיס רפסמ היה ותדובע ידכ דית .ותכאלמ תעשב ,לדגמב ןנובתהל

 ."םיפוצרפ"

 לע םהיניב וחחוש רשא ,הרייעה יליכשמל דעו־תיבל ךפהנ ונתיב היה םיברעב
 וקיסעהש םיאשונה דחא .םלוע לש ומורב דימת ודמעש םיאשונו םיילאוטקא םיאשונ
 תימלוע המחלמ תיצהל זעי — רלטיה — הזה ףרוטמה םאה :היה םהה ימיב םלוכ תא

 ן םימי עובש ךות ךרי לע קוש הכוי ןה םלועה תומצעמ דגנ בצייתי םא ירה י השדח
 תאו םיטדוסה תא חפיס רלטיהש ירחא .םויל םוימ רימחהו ךלה יטילופה בצמה לבא
 תמחלמ םות זאמ תינלופ ריע .רתיהש ,גיצנד חופיסל השירדה תא הלעה אוה הירטסוא
 ךכמ תוחפו .חתפב תדמוע השדח םלוע תמחלמ יכ ןימאה אל שיא לבא .הנושארה םלועה
 ויתוינכות תא עצבי אוהו םה םייניצר ןכא ידוהיה םעה דגנ וימויא יכ םידוהיה ונימאה
 ונרבק ףתרמב !המחלמל — רתויב עורגל ןנוכתהל ונלחתה ןכ־יפ־לע־ףא .תוינחצרה
 הקסהל םיצעו טפנ ,ןוזמ־יכרצמ ונרגא ,ם״וכסו םיטישכת ,ףסכ־ילכ — ךרעה ירבד תא

 ,תחדנ הרייעל תורקל לוכי המ יכו ,ונמחנתה לבא .תואבל וניפיצ הרייעה לכ םע דחיו

 תיבב קר יוצמ וידרו תנמוסמ הניא תופמה לעו הב ןיא למשחו תבכרה־תנחת וליפאש
 לובסנו הקפסא יכרדמ קתונת איה רתויה לכל !זטסאל ר״דה לש ותיבבו היריעה
 תמחלמ תא הרבע הרייעהש יפכו !ןוזמ ונרגא ירה הלאכ הקוצמ ימיל ךא .בער

 !הברקו תכלוהה המחלמה תא םג רובעת איה ךכ ,הנושארה םלועה

 יתבהא דואמ המ .1939—ט״צרת תנש לש םיארונה םימיה וברקו וכלה םייתניב
 םודא חופתו הרות־־תחמש לגד םהידיב ואשנ םידליה תע ,הרות־תחמש תא ;וניגח תא
 םירופכה םוי תא וא ,תסנכה־תיבב םידוהיה תדע לכ םע ודקרו ולהצו וב םיעוקת רנו
 םוצהש ידכ ,םויה לכל םינוש ןוזמ ירבדב יאשחב יתוא הדייצ אמא רשאכ ,שודקה
 דואמ רבג המ־םושמ הז םויב לבא ,לכואב תקנופמ דואמ יתייה ,םנמא .ילע לקוי
 .ןוביבסה יקחשמו תוינגפוסה ,תוביבלה ,חמשה םידליה גח אוהש ,הכונחה גחו .ינובאית

 .םויה דע ימע רומש דוע םיגחה לש קותמה םמעט

 ,קדאט הנבו ,הבוכאטס ,ונתיבב תסבוכה תדמוע יניע דגנל .יבלב תורח אבא־תיב םג
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 תא דירוה וא תבש ימיב רונתה תא ריעבהש ,"יוג־תבש״ב שמישו שידיי עדי רשא
 םהינפמ לבא ."םיצקשה" לככ "ץגש" היה יכ םא ,ונדחפ אל וינפמ .ןחלושהמ םיטומפה
 וב תודיל בוחרב רבוע ידוהי דלי םתוארב ;גהנימ םהל ושע םה .ונדחפ םג ,ונדחפ
 "הניטסלפל םידוהי" :תוימשיטנא תואירק וירחא אורקלו תונוש םיכרדב ול קיצהל ,םינבא

 ־ץראל םיעוגעג יב הררוע ןכא "!הניטסלפל םידוהי" האירקה .תורחא יאנג תולימו
 .תימואלה יתעדות תא יבלב הריבגה ףא ילואו לארשי

 היה יופצש המ תמועל ,הסירעב תוקונית קחשמכ ,דתיה תאזה תוימשיטנאה
 םיטעמ םימי ךותו עיתפמב הצרפ המחלמה .1939 רבמטפסב 1־ב המחלמה חרפ םע ונל
 אלש טעמכ המחלמה ,ונתרייעב .םיחצורה־םינמרגה ידיב השובכ הלוכ ןילופ התיה
 הרהמ דעו ינמרגה אבצהו ינלופה אבצה ןיב ברק ךרענ הרייעה דיל ,תורעיב .השגרוה
 .הרייעב םיינמרג םילייח ורבע וירחאלו ברקב הלפנ המלש הביטח — םינלופה וערכוה

 לכ אלל םיגרוהו םירוי םהש הרמא אמא יכ ,םירתה יקדסל דעבמ םתוא יתיאר ינא
 היפיצ .הרייעה לע וטלתשהש תוומ־יכאלמכ ,דואמ םידיחפמ יל וארנ םה .הנחבא
 םא ונעדי אל ,הרייעב וכליה תונוש תועומשמ תועומש ,ונילע ודרי המיאו דחפ ,הכורד
 ףוסבלש דע ,וגוסנ ךכ רחאו הרייעהמ קחרה אל ורצענ םה יכ ,ונתרייעל ועיגי םיסורה
 המחלמה יכ ורבס הרייעה ינקזו תובאה .ינמרגהו יסורה אבצה ןיב לובגכ עבקנ גובה רהנ

 !תועובש ,דמכ — רתויה לכל .םיבר םימי ךראת אל תאזה

 ,םלוכ לע תוומ דחפ וליטה ,הרייעב סא־סאה ישנא תגולפ העיפוה דחא םוי לבא

 ,הטימב הלוח יתבכש םוי ותואב .שפנב תונברוק וליפה אל לבא שוכר ותיתשה ,וערפתה

 ינא יכ םהל הרמא אמא .םיינמרג םילייח תיבה חתפב ועיפוה עתפלו ,ינש וא תמדאב
 לכו ונתונח לש הווארה ןולח תא ורבש םתאצב .תיבה תא ובזע םה דימו תמדאב הלוח
 םידוהי ישוריג רבכ ולחה לבא !תוירזכאה אישכ יניעב הארב היה הז זא .וב היה רשא
 ונתיבב הבסכיא אמאו םידוהיה ושרוג בוטראבולמ יכ ינא תרכוז .תוכומסה תורייעהמ
 יכ ,ונמע רוגל האב וז החפשמ רשאכ רתי ןוחטב ונשח .הרייע התואמ תחא החפשמ

 .תיבב זא היה אל רבכ אבא ,רומאכ

 עצמאב ונאצי ,התיבה 1940 ראורבפ שדוחב רזח אבא רשאכ ,ליעל יתרפיסש יפכו
 תא ונחירבהב :ונידודנ ךרדב ונרבע תובר תואלת .ונכרדל םיגלש תפוסו רופכ ליל
 םשו היסורל ונעגהש דע ,םהידימ ונלצינ סג ךרדבו םינמרגה ונתוא וספת יסורה לובגה
 ירה םהה םימיב ונתוא תורוקה לכ לבא .ןטסיקבזואל ןכמ רחאלו ריביסל ונשרוג
 — תועידי ונילא ועיגה המחלמה תונש לכ ךשמב .םייחב ונראשנ .ומצע ינפב רופיס הז

 ןוטלש תחת תורחאה שוביכה תוצראבו ןילופב םידוהיה לרוג לע — םינותעמו וידרהמ
 םניא הלא יכ ונבשוחב ,הלאה םימיאהו העווזה ירבדל ןימאהל ונבריס םלוא .יצאנה
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 המחלמהש לבכ םלוא .םינמרגה דגנ םיסורה םיציפמש תינמרג־יטנא הלומעת ירבד אלא
 .תמאתהל וליחתה תעדה לע םילבקתמ יתלבה תועווזה ירופיס ,הפוסל הברקתה

 ונתחפשמ ינב לכמ שיא רתונ אל .רוזחל ןאל ןיא יכ וניאר ןילופל ונרזח רשאכ
 .םחצורל ידכ םהל וברא םינלופה ירה ,םייחב םידוהי דוע ורתונ םש־יאו .דפ־יא םאו

 .לארשי־ץראל — םידודנה ךרדל ונאציו בורטסואל דוע ונרזח אל

 רוזעלו ריעה ילוצינ תיראש תא ףוסאל הרטמל ל״ז אבא ול ביצה ,ץראב ,ןאכ
 ותלועפ תישארש ,בורטסוא יאצוי דעו ידסיימ ןיב היה אוה .םתטילקב םהל
 — ונל רפסלמ קספ אל אוה .בורטסוא ינב ןיבמ םיקקזנל תירמוח הרזע תטשוה התיה

 םיגחב וא תבש־יברעב .הידוהי לעו הייח־תוחרוא לע ,וגתרייע לע — םיריעצה וידלי
 .ותרייע לע םיבוצעו םיזילע םירופיס ונל רפסמ היה אבאו דחי ונלוכ םיבוסמ ונייה
 ויעוגעגו ותבהא תא ,הרייעה לש ןורחאה רודה ינב ,ונב רידחהל דואמ לדתשה אבא
 יתולעהבו .ותדלוה תרייעל זעה ישפנה רשקה תאו ותקיני רוקמל תוכיישה תא ,הילא
 ,בורטסוא ידוהי תבצמל הנטק ןבא ףיסוהל ינא תשקבמ ,ריינה לע הלא תורוש

 .ל״ז ןוקלא בייל הירא ׳ר ,אבא לש ותלאשמכ

 כיכא־לתב חקלא תחישמ לצא הווצס־רכ תגיגח
 ביבא־לת ןיא חקלא עילימאפ רעד ייב גגורעייפ חווצמ״רכ
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 הרוצנה דרגנינלב

 סייר לחר

 בקעיו הנח לש םתבו לובוס תיבל הדירפו הימחנ לש םתדכנ יננה ,סייר לחר ,ינא

 רקינבאד לדיאו ץילגיטש םע דחי ,הרייעב םיסרובה ינושארמ היה יבס .ץלאז תיבל

 .טיורקנליט הדניה יתגייחא לש היבא אוה ,ל״ז

 ,ייחב רתויב םירשואמה םימיכ יל םירוכז ויה בורטסוא הרייעב יתודלי ימי

 ורגש םידוהיה הילא ואבו וצבקתה הביבסה לכמ רשאכ ,תוחמשו גח ימיב דוחייב

 .לארשי יגח תא הרייעב גוגחל ואבו םירפכב הנשה תומי לכ

 שיא רוזעל דימת םינכומ ויהש ,דואמ םיבידנו בל ־יבוט םישנא ויה בורטסוא ידוהי

 ,רטטשיינ ,ןוקלא :ויה ילע תובוהאו יל תובורק ויהש תוחפשמה .ערבו בוטב והערל

 תשילפ םע קר ,תחא החפשמכ ונלוכ ונייה המחלמה ץורפ דע .׳חאו רדניו ,ןרפש

 .המינפ ןכותב ףאו תוחפשמה ןיב ערק רצונ םינמרגה

 וסנכנ עתפלו גחה ןחלושל םיבוסמ ונלוכ ונבשי .תוכוסה גח ברעב הלחה המיאה

 םידוהיל לכנתהל ולחה םינמרגהש םושמ ,חורבל ונל ורמאו יכ׳צ אצוממ םינמרג ינש

 הגש 11 ןב היהש ןטקה יחאו ינא ,ונטלחה .םינש 17 תבכ זא יתייה ינא .תוירזכאב

 .הרייעהמ חורבל םירחא םיריעצו

 ם״לחזה ילייח .ינמרג ם״לחזב ונלקתנ גמה רהנל ונברקתה רשאכ ,ונכרדב

 םה דרע־רקי ןועש תדנוע ינא יכ םתוארב .וניפוג לעו ונעסנ הב הלגעב שופיח וכרע

 ולפיטש םיסור ונשגפ רהנה תא וניצחש רחאל .רועה םע דחי ידימ תוסגב ותוא ושלת

 םש .רדניו תחפשמ לצא םש ונסכאתהו לבוקל ונעסנ .תוקלצה תא ורפתו דיה יעצפב

 .1939 תנש ףרוחב היה הז .ןכמ רחאל יתנתחתה ותיא ,ל״ז ילעב תא יתרכה

 ילעב םייוג — 1941 תנשב — תוצעומה־תירבל הינמרג ןיב המחלמה ץורפ רחאל

 םימי הלא ויה .םישדוח הנומש ןב קונית םע ,היסורב ,ידבל יתרתונ ינאו םודאה אבצל

 ולפנ תוצצפה .ריעה תא וציצפה םהיסוטמו וברקתה רבכ םינמרגה .םימויאו םישק

 .וגרהנ ןגב ויהש םידליה לכו םידליה ןג לע םג

 ונרג .םיצאנה יסגלק ינפמ םילייחל ןגמ־תולעת רופחל ריעה יבשות ולחה זא

 ימיב תאז הרייעב םייחה .ןכמ רחאל ונעגה הילא ,דארגגינלל הכומסה הניקשופב

 םינש הרוצנ התיה דארגנינל יכ .םילמב םראתל ןיאש םימויאו םיארונ ויה המחלמה

 ןוזמ אלל הרתונ ריעה .תאזה הלודגה ץראה ןמ ירמגל הקתונו ינמרגה אבצה ידיב
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 יבשותו שפנל ובצקוה םויל םחל םארג םישימח קר .םידגבו תופורת אלל ,קלד אללו
 הבכשב ןתוא הסיכ גלשהש תותמ תופוג לע תורעיב םינשי ונייה .םהיפלאב ותמ ריעה

 .הבע

 רחאל ונממ רתונ המ תוארל ,התיבל תוולתהל ינממ השקיב תחא היסור השא
 אוהו היחל המוד היהש ,רעיש לדוגמ שיא ונאצמ תיבה תוברוח ןיב .תינמרג הצצפה
 היהי רשפאו הנמש איה יכ רמא ותוחא תא שיאה האר רשאכ .היסורה .דשאה יחא היה

 אוה ףוסבל .ותמש ומאו ויבא רשב תא לכא יכ ,הדוה אוה ןכל םדוק .התוא לוכאל
 .דבאתה

 לחה יצאנה אבצהו םודאה אבצה ידיב דארגנינל הררחוש 1943 תנש ףוסב
 ריעה רורחיש תעב .ריביסל םייטייבוסה תונוטלשה ונתוא ושרג זא .הברעמ ותחירבב
 .םייחב יתראשנ לבא ,תומצעו רוע יתייה ילוכ .ג״ק הנומשו םירשעכ היה ילקשמ

 ןילופל ונבש .ויעצפמ םילחהש רחאל ,ברקה תודשמ התיבה ילעב בש 1945 תנש ףוסב
 ינב לכ םג .ימע ינב לבל הארנ־יתלבו קנע תורבק תיבל הכפהנ הלוכ ןילופ יכ וניארו
 ונל ודלונ םש ,הצישאיפב ונבשייתה .םינמרגה לש חצרה תונחמב ודמשוה יתחפשמ

 .לארשיל ונילע 1957 תנשב .םידליה
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 ל״ז טסל לאלצב ר״ד

 טסל רודיזיא

 ונייח לע יירבדו בורטסוא תא ונתחפשמ הבזע תע יתייה םינש הנומש ןבכ
 .תודליה ימימ תונורכז יפרט לעו ל״ז אבא ירופיס לע םיססבתמ וז הרייעב

 המוקב .יאמב 3־ה בוחרב ןכשש תודימ בחר ,ירפכ ,יתמוק־וד תיב היה ונתיב
 וניתמה ,רודזורפב ,הנותחתה המוקב .אפור היהש ,אבא לש הדובעה־רדח היה הנוילעה
 וילא ואבש ,הביבסה ירפכמ םירכיא הלא ויה .וידימ לופיט לבקל ואבש םילוחה
 .ל״ז הרוד ימא הלפיט הב הנטק הניג הפיקה תיבה תא .םיסוסל תומותר ,םהיתולגעב

 ,היגוס ,ןורהא :ויה םיאבה ןיב .ונרקבל ואבש החפשמ ינב דימת םינסכאתמ ויה ונתיבב

 .תובורק םיתעל ונלצא ורקיב םיבר םידידי ןכו הפיחב םויה יחה ,ויזיא ידוד־ןב ,הרלק

 םיתעלו םירומ ,םידיקפ ,רמוכה היה םהיניב .םינלופ םג םהיניב ויה ךא ,םידוהי ויה םבור
 ונקחיש ,םידליה ,ונא .םיפלקב םיקחשמ ויה םה םיברעב .הבוקילומס תחקורה האב ףא

 לכש ,הניקסאב הינוס םיינישה תאפור תונב — הילגו השאמ — ונידוד תונב םע
 .האושב התפסנ התחפשמ

 םויה) הב יח ,ןויצ־ןב ,אבא לש ויחאש ,"הניטסלפ" אשונה לע תובר ורביד ,תיבב
 תא דואמ הריג לארשי־ץראמ חלוש היהש םולצת וא בתכמ לכו (ביבא־לתב רג אוה

 .הב שחרתמה לע תורע תוחישל ררועו ונתונרקס

 ,ידוהי ןותעב ארקש העדומ בקע בורטסואל עיגה אוה יכ יתעדי אבא לש ורופיסמ
 .ידוהי ,אפור םש שורד יכ ול עדונ הנממ

 העונתב ליעפ היה םש ,הניווב הטיסרבינואב דומלל אבא ליחתה האופרה ידומיל תא
 וידומיל תעב ."ריעצה־רמושה" רעוגה תעונת לש לעופה־דעווב רבח היהו תינויצה

 םייס האופרב וידומיל תא ךא .תירבעה הפשה תארוהב קסע םג םייאטיסרבינואה
 קוסעל יאשר היה אוה ול הקנעוהש המולפידה יפ־לע .1923 תנשב ,בובלב הטיסרבינואב
 אבאש רחאל .תודליימל דעו םיניע תולחמ יופירב לחה :רתויב םינווגמ האופר ימוחתב
 ,הנליווב ולש תוחמתהה תפוקת תא רבע אוה םייאטיסרבינואה וידומיל קוח תא םייס

 םילשורי ,הנליו" רגזיולק .י לש ורפס ׳ר) שטולק לש היסנמיגב תירבעל הרומ היה םג הב
 דנע ,׳ב ךרכ ,ג״משת ,דחואמה ץוביקה ׳צו,ד ,״1939—1881 ,םינורחא תורוד ,אטילד
 אפורכ שמיש הב ,בורטסואל אב םשמו אנסידב תיאופר הקיטקרפב קסע ןכמ רחאל .(662
 תודוה ,תורומח דוע ןניא ןבור ,ונימיבש תוקבדמ תולחמל אפור היה םג אוה .יללכ
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 םיטנייצפה תקידבב .הבר התומתל ומרג הלא תולחמ וימיב דא .תויטויביטנאה תופורתל
 ול .דתיה .ךוראה ימוגה רוניצ לעב ,ינרדומה פוקסוטטסב םלועמ אבא שמתשה אל ולש
 ובג לע וא והזח לע ףופכ אוה רשאכ ינורכמ התרחנ ותומדו הרוחש ,הרצק תרפופש
 לש והזחל ונזא תא דימצמ היה םיתעל .םהיניב הציצח לכ אלל טעמכ ,הלוחה לש
 .שיאה לש ובל תומיעפ תא עמש דכו ,תקבדמ הלחמב קבדנ אוה םא וליפא ,הלוחה

 רומאכו ,קרמ יגב תא ךכו יתוא קדוב היה דכ ,הינומ חונמה יחא תא קדוב היה ךכ

 .וילוח לכ תא קדב ךכ
 תלחמ יתמ תואדווב עדי אוה ,בורטסואב סופיטה תפיגמ הצרפ רשאכ יכ ,רפיס אבא
 אבא אצמ ,סופיטב עוגנ היהש ,םילוחה דחא תקידב רחאל ןכש ,ותוא דוקפת סופיטה
 קיעזהל שקיב ,וילע תרבוג הלחמהש שיגרה רשאכו .היה ךכ ןכאו .ופוג לע הניכ
 ,רוכבה יחא .ונתחתה םה אירבהש רחאלו וילוחב ותוא הדעסש ,ימא איה ,ותלכ תא וילא

 .1931 תנשב יתדלונ יכונאו 1928 תנשב דלונ הינומ

 — תירוביצ תוליעפל םג יונפ ןמז אצמ אוה ,וילוחל דואמ רסמתה אבאש תורמל

 ןרק תא להינו תינויצה תודחאתהה שארב דמע אבא .םיינויצ םינוגראב וא הליהקב
 הטישוה אמאו תלופמ ורגיהש בורטסוא יאצויל גאד םג אוה .בורטסואב םידוהיל הרזעה

 .תוכרצנ תולכל הרזעו דעס

 םניח ,םילוחו םיעוצפ םיטילפל הנושאר הרזע תדוקנ אבא ןגריא המחלמה חרפ םע
 .םהמ דחפו םהב דשח יכ ,םינמרגהמ תופורת םוש לביק אל אוה .ףסכ ןיא

 םע .הרייעה ןמ חורבל אבא טילחה בורטסואל ברקתהל ולחה םינמרגה רשאכ
 אוה יכ םהל עדונ רשאכו אבא לש ואצמה םוקמ לע םינמרגה ורקח ריעל םתסינכ
 התחירבב "!אוה םכח ידוהי ,ןכא" :הבוקילומס תחקורל םיניצקה דחא רמא טלמנ
 תשילפ דע וניהש םשו ימא לש התחפשמ יבורק ורג הב ,אנסיד ריעל ונתחפשמ העיגה
 — היסור יככות לא ,החרזמ ונחרב זא .1941 תנשב ,תוצעומה־תירב דותל םינמרגה

 זוחמ תריב ,הפוא ריעב אבא ררוגתה (1907—1953) תונורחאה ויתונשב .יקרוג זוחמל
 *תיבב הקלחמ להנמכ שמישו עודי אפור טסל ר״ד היה הפואב .לרוא ירהבש ,היריקשב

 .תואלמיגל שרפש רחאל רצק ןמז ,1967 טסוגואב רטפנ אבא .לודג ינוריע םילוח

 ומולח תא םישגהל הכז אלש ינויצ ,םכחו בוט בל לעב ידוהי היה אבא ,ןכא
 .בהוא אבס — ינב ליבשב ;בל־םכחו רוסמ בא היה ,םינבה ,ונליבשב :רשכומ אפורו
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 ל״ז ןרטש ףסוי בקעי
 (ורכזל רפסה ךיתמ)

 גוסנש יסורה אבצה .בר לבס בורטסוא הלבס הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
 וסנאנ הרייעה ידוהי .םהיתב תא ףרשו םידוהיה שוכר תא זזב םיינמרגה תוסייגה ינפמ
 םיטילפה ובש המחלמה םות םע .תיב־ירסוחמ םיטילפל וכפהנו םשפנ לע חורבל
 םוצמצב סנרפתה ,יאתבש ,ויבא .ןרטש ףסוי בקעי תחפשמ םג התיה םהיניבו םהיתבל
 םידומילל דואמ אמצ ריעצה ףסוי בקעי .ודיל רזוע ףסוי בקעי— ןבהו תורוע דוביעמ
 ביחרהל דואמ שקיב שדוקה ידומיל תא חנז אל יכ ףא ,"רדח״ה רחאלו הלכשהלו

 תינוליחה ותלכשה תא אוה םג שכר ותרייע ינבמ םירחאכ .תינוליחה ותלכשה תא
 אלל ,קזח ימינפ ףחד ךותמ תעדלו דומלל ףאש אוה .ומצע תוחוכב ,טקאדידוטואכ
 הנפ אוה .תירבעה הפשה דומילב וכרד לע רופיסה ול ינייפוא .תורמ אללו הייפכ
 וירפס תא ול חלש הלהו תירבע דומילל רפס ונמזב רביחש ,יקסבוקלו חבשל בתכמב
 חור םלוא .לארשי־ץראל ותיילע ינפל דוע ,הב ןייטצהש דע הפשה תא דמל ךכו
 האב וז חור .םימיה לכ והובזע אל וירוענ רחשב וכותב גפסש הרותה דומילו תודהיה
 םימכח תורמאו הרות ירבד רוזשה — םיבותכבו הפ־לעב — ונונגסב יוטיב ידיל םג
 הרותה תא שח שיאה יכ דיעה אוה הרותה תעידי לע דיעה ורוביד־חרואשמ רתויו

 .ותוישיאמ קלחל הכפהנש דע הרישעה התורפסו תודהיה תשרוממ קני אוה יכו

 ימוחתו תינחור הניחבמ ול םימודה םירענ לש םתברק תא שקיב תעד אמצ רענכ
 וביחרה הלאו חכוותהלו חחושל בהא וחורב ול םיבורקה ,הלא וירבח םע .םתוניינעתה
 .ידוהיה םלועב םגו תובר תוצראב דרמ תוחור ופשנ ותורגבתה תפוקתב .ותעד תא דואמ
 ןהו ןילופב תוידוהיה תורייעה לע הכורכ וליאכ הדרי תיתרבחהו תימואלה תוררועתהה
 ןשיהו שדחה ןיב קבאמב םישדח םיימואלו םייתרבח תונויער לש תחתור תחלקל וכפהנ
 ־תוחרואב יונישלו הרומתל םיפאושה ןיבל לומתאה יכרע ירמוש ןיב ינויער תומיעלו

 עיגהל ולחה םואתפ עתפל" :ןרטש ףסוי בקעי בתוכ איהה הפוקתה לע .םיידוהיה םייחה
 םגו תולודגה םירעב ידוהיה בוחרב תונוש תוגלפמו תושדח תועונת לע תועומש הרייעל
 ,"יחרזמ יריעצ" ןהיניב ,רעונ תועונתו תוינויצ תוגלפמ ןגראתהל וליחתה ונתרייעב

 תעונת לע העומשה הרייעל העיגה רשאכו .דועו "יחרזמה ץולחה" ,"יתדה רמושה"
 ףינסה ינגראמ ןיב ."יחרזמ יריעצ" ףינס תא םיקה אוה ,ימואל־יתד ןויבצ תלעב רעונה
 לטומ ,ןוקלא לבייל םג ןרטש .י .י לע ףסונ ויה בורטסואב "יחרזמ יריעצ" לש
 תינויצ הלועפ לכ םמצע לע ולטנ ףינסה יריעצ .םירחאו ןמסטרו רשא ,םולבנרוק
 םיאשונ לע תואצרה וכרענו ך״נתבו הרותב םירועיש וב ומייקתנ ןכ ־ומכו השקבתנש
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 ךכב וקפתסה אל ףינסה ירענ םלוא ."הדובעו הרות" לש ןויערה היה םרקיעש ,םינוש

 הזה ןויערה תא רידחהלו ץיפהל ושקיב םה .הדובעו הרות לש ןויערה ינמאנ םהש

 ידמול םג תינויערה םכרדל ךושמל םדיב הלע הבר תוריסמבו הרייעב רעונה ינב ברקב

 תוליעפב .םבילל הבורק .דתיה תימואלה .דיחתהו תודהיה חורש םירענו שרדמה תיב

 קר אל ןייטצה אוה .דואמ דבכנ קלח ןרטש ףסוי בקעיל היה תאזה תיביסנטניאה

 ןגראמכ קר אל וכותב לעפו ;הרטמב ותוקבדב םג אלא ףינסה תולועפ לכב תוברועמב

 םיקהל הריעצה הבכשל עייס אוה רתוי רחואמ .לכב .דתיה ודי ,הצרמכ םג אלא

 הברמ היה אוה .היה לוכי רשא לככ ונימיל דמעו "יתדה רמושה" תא בורטסואב

 .ןקה תוחתפתה לע תובר עיפשהו ונממ םיריעצה ינפל תוצרהל

 .י .י היה לארשי־ץראל היילעה תארקל ינויצה רעונה תא הניכהש "הרשכה״ב םג

 תגשהב לפטל ףסוי בקעי לחה "הרשכה״ה תפוקת רחאלו .דואמ ליעפ ןרטש

 םולחל קרש ,תינוימד הייכזכ התיה טאקיפיטרס תגשה ירהו .הצרא היילעל טאקיפיטרס

 "יתדה רמושה" ןקל עיגה זא קוידב הנהו .םעפ־יא םשגתי םא קפסו רתומ ויתודוא לע

 הזה ידיחיה טאקיפיטרסל יכ םא — ורסומל הטילחה ןקה תגהנהו דחא טאקיפיטרס

 שיאל הכרעהלו הרקוהל ןמיסכ ,תאזו .ןרטש ףסוי בקעיל — םידמעומ תורשע ויה

 תשאל אשנ ותיילע ינפל םיטעמ םישדח .ןקה לש ושוביגל ותמורתו ינויצה ולעופלו

 .הצרא ועיגה יושנ גוזכו הנשוש תא

 ,"הנוב ללוס" תרבחב דובעל ףסוי בקעי לחה ,הצרא םאוב ירחא םיטעמ םימי

 :בישה ,השק הכ הדובעב רחב .דמ םוש לע הלאשה לע .למשח ידומעל תורוב תריפחב

 ."םירחאל חינא תכרפמה תאו הלקה הדובעה חא יל רחבא אלו ץראה תא תונבל יתאב"

 הדובעב הליחת דבע ןאכ םג ."רשנ" טלמל ר״היבב הדובעל לבקתנ םייתנש רובעכ

 דובעל רבעוה ,וב תומולגה תויצנטופה תאו וריכהל ודמלשמ ךא ,הבצחמב ,תכרפמה

 הדובעב .םדאה חוכ להנימ לע והוריקפה ןמז רובעכו לעפמה לש תונובשחה תקלחמב

 תויעבל ותשוחתו וירושיכ תא חיכוה אוה שונא יסחיב הנבה הברה תשרודה תאזה

 ועדי םלוכ .לעפמב רתויב םילבוקמה םישנאה דחאל השענש דע ,הדובעה יסחיו םדאה

 .םידבועה דעווב רבחכו םגיצנכ וב ורחב םהו הדובעל וירבחל ותוריסמ תא ךירעהל

 ותוריעצב ןרטש .י .י תא ריכהש ימ .הפיח תייריע תצעומב רבחל רחבנ ןכמ רחאלו

 הרמאש וייח ךרדלו ותרכהל ןמאנ ראשנ שיאה יכ עדי םש ותוליעפב ותוא הארו הרייעב

 הרייעב ותוליעפב רומאכ הצנה וז תירוביצ העדות ."דבלב ומצעל יח םדאה ןיא" יכ

 תשגרה לש ,תלוזה לבס םע תוהדזהה תשוחת לש םינושארה םיטבנה וטבנ םשו

 ותוא ודימעה רשא ,ותורגב ימיב ותוא ונייצש ןוגראה שוח לשו שלחל רוזעל הבוחה

 תירוביצה וכרד הנייפאתה ךכ םושמ ילוא .הפיחב רוביצה ינקסע לש הנושארה הרושב
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 וכרד תישארב רבכ ותוא ונייצ רשא םיטנמלאה הלא — תישגר תוברועמו תויתפכיאב
 .בורטסואב וירוענ ימיב

 לש הגיזמ ויעמ התיה וייח ךרד יכ ,דבועה םדאלו הדובעל הקומע הקיז ול .דתיה

 ,דתיה ךכ תינחורה ותייווהב הגורא ,דתיה בחרה הנבומב הרותהש םשכו .הדובעו הרות

 לבוקמה יתרוסמה ןבומב הדובע גשומ תא .םדאה ייחב ןוילע ךרע האר הב ,הדובעה םג

 הדובעה חבשב וירבד .שממ הדובע ,הטושפכ הדובע לע םג ביחרה םיקולא תדובעכ

 הדובע ןיב הגיזמל תודוהו .תובר תוירוביצ תומב לעמ יוטיב ידיל ואב דבועה םדאהו

 ."יחרזמה לעופה" תעונתב וכרד תא אצמ אוה וילגרל רנ התיהש ,הרותו

 ,"יחרזמה לעופה" תעונתב — הפנעה תירוביצה ותוליעפב דואמ ואגתה וריע ינב

 השרפ יהוז .לאומש ־תירק ,וירוגמ םוקמ לש דעווה שארכו הפיח תייריע תצעומב רבחכ

 תירוביצה וכרדב .םיברל אמגוד שמשל היוארה ,הרוסמ תירוביצ תוליעפ לש תראופמ

 וקינעה ,תלוזה יפלכ הבוטה ןיעהו תיעבטה ותונלבוסו ותגאד שארב רוביצה תבוט ,דתיה

 היהש אוהו יטילופ דגנתמ םע חוכיווב תוישיא תומינמ ררחתשהל תלוכיה תא ול

 שיו םלצב דלונ ובירי ףא יכ ,חכש אל ,םיינורקע םינינעב רשפתמ־יתלב דגנתמ

 .ותוזבל אלו דובכב וילא סחייתהל

 םישולשה תונשב "יחרזמה לעובה" יריעצ
 וראי רעקיסיירד יד ןיא "יחרזמה לעובה" ןוב עכעלטמוי

 ¥01וח£ ת1£תו1ג6ז5 0? "(18ק0ב1 זזפח1!2ז01; 111" !מ <116 308
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 חור ליצא ריע־ןב לש ורכזל

 ןמטשרייפ םהרבא

 ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע .רתויב ךר ליגמ רכוז ינא ןרטש ףסוי בקעי תא

 .ל״ז ומא ירוה תאו ד״יה וירוה תא םהיניב ,תדבוכמה ותחפשמ תא יתרכה ,דלי ינדועב

 יתלקתנשכ הז היה .ד״יה יאתבש ׳ר ,ויבאמ הנושארה יתומשרתה םויה דע יל הרוכז
 שובל .דיהש ,ידוהי ריעצל ביבסמ הרייעה ישנא תופפוטצהב בוחרב יתכלב םימיה דחאב
 יסורה אבצב תריש רשא ןרטש יאתבש הז היה .רוחש הוורפ עבוכ שבחו יסור לייח ידמ

 .הרצק השפוחל התיבה אבו ,ראצה ודוה םורי לש ודודגב

 אוהש היה רכינ ,ויפלכ וליגש תודידיהמו וביבס םידמועה לש החמשה תעבהמ
 כ״חא .הרימתה ותמוקמו ריעצה לש וראות יפימ דחוימב יתמשרתה ינא .םהילע ביבח
 ורורחש תא תונקל וירוה ולכי אל וללגב .ץעורל ול תיה ינפוגה ונסוח יכ יל עדונ
 דחאב תרשל חלשנו אבצל סייגתהל ץלאנ אוהו ,(םהה םימיב לבוקמ היהש רבד) אבצהמ

 .תיסורה הירפמיאה יבחרב םיחדינה תוזוחמה

 יתשגפנשכ תובר םימעפ יתרכזנ ל״ז ףסוי בקעי לש ויבא םע וז הנושאר השיגפב
 ליג ותואב ,ךרעב ,זא היה אוה .הצרא ואובל תונושארה םינשב ומצע ףסוי בקעי םע

 .אילפמ ןוימד ול המוד היה והארמבו ,אבצב ויבא תריש ובש

 ינפמ חרובה יסורה אבצה .בר לבס ונתרייע תא דקפ הנושארה םלועה תמחלמב
 וטלמנ הרייעה ידוהי .םהיתב תפירשבו םידוהיה שוכר תזיבב ומצע תא הציפ ,םינמרגה

 .תיב ירסוחמ םיטילפל וכפהו הנממ םבורב

 .דיה ןתינ זא רבכו הרייעב "רדס" םתסינכ םע דימ וטילשה םישבוכה םינמרגה
 .ינמרגה ןוטלשה לש ותועשרב ןיחבהל

 .הרייעל ןרטש תחפשמ םג הרזח ,םיטילפה לש םבושו המחלמה םות םע

 ולודיג ירחא יתבקע .דואמ ויתבביחש דמח רענכ םינשה ןתואמ יל רוכז ףסוי בקעי
 ־תיבב דומלל לחה ,ויתוגרדל "רדח״ב וידומיל תא םייסש ירחא .ותוחתפתה לע יתעדיו
 הברה הלזג וז הדובע .יקסרובה תיבב ויבאל רוזעל םג ליחתה ודומיל ידכ ךותו שרדמה
 תינלופו תירבע דמל םהילע ףסונבו ,שדוקה ידומיל תא שטנ אל רענה ךא ,ונמזמ
 ועמש וילא עיגהשכ ,רכוז ינאו הרייעב זא היה אל תירבעל הרומ .ומצע תוחוכב
 בקעי וילא הנפ ,ימצע דומילל ירבע רפס לש ותעשב םסרופמ רבחמ ,יקסבוקלו חבש לש

 — שוכרל ליכשה ךכ .ורפס תא ול חלש הלהו ,וירוגמ ריע בוקרקל בתכמב ריעצה ףסוי

 .תירבעה הפשה תא — ונכותב םינושארה דחא

 הניחבמ וילא םיבורקו ול םימוד םירענ לש םתרבח תא שפחמ היה ,תעד אמצ רענכ
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 דחוימב דדיתה ומע ,ד״יה לדנמ ,יחא םג היה וירבח ןיב .המודכו ברה ינב — תינחור
 לע םיינשה ןיבש תוחישל דע יתייה תחא אל .ונתיבב תובורק םיתעל רקבמ היהו
 טהלמו ףסוי בקעי לש ולבש בוטמ יתמשרתהו אמויד יניינע לע םיחוכיוולו ,םידומילה

 .ויתושגר

 ,הצרא יתולע דע ,וז ריעב ירוגמ תונש שמח ךשמבו םודארל יתרבע יאושנ םע

 .ףסוי בקעי ורבח לש תיתעונתה ותונתלעפ תא ראית םהב ,םיבתכמ יחאמ לבקמ יתייה

 ברה וקלח לעו ףסוי בקעי י״ע הרייעב "יחרזמ יריעצ" ףינס לש ודוסיי לע יל עדונ ךכ
 לע הברה ותעפשה לעו רכו ל״קקה ןעמל םיפסכ ףוסיא — היגוסל תינויצה תוליעפב

 .וירבח

 ירחא םידחא םישדח ףסוי בקעי םישגה לארשי־ץראל תולעל םיזעה וייוואמ תא
 תעיבק םע דיימו תולגב םתיב תא תונבל וצר אל ,ח״לבת ,הנשושו אוה .ויאושנ
 חילצה םיבורמ םיצמאמ ירחאו היילע ןוישר תגשהב לפטל ליחתה ןיאושנה דעומ

 .וגישהל

 .עיגהל וכזש לע רשואמ תונרוקה םהינפ תא רכוז ינאו ,הצרא םאובב םתוא יתלביק

 ליבשב תורוב תריפחב ,ב״וס לצא דובעל ףסוי בקעי ליחתה ,םאוב ירחא םידחא םימי
 ויתוחוכל המיאתמו רתוי הלק הדובע ול שפחמ וניא המל ,יתלאשל .למשח ידומע
 ימצעל רוחבל יל הלילחו ,יתוחוכ לכב ץראה תא תונבל יתאב" :יל הנע ,ויתועידיו

 ".השקה תא םירחאל ריאשהלו הלקה הדובעה תא

 הדובעב הליחה דבע ןאכ םג ."רשנ" טלמל ר״חיבב הדובעל לבקתנ םייתנש רובעכ
 רבע אוה .ויתונורשכ לע ודמעו "ףסוי תא וריכה" ןמזה ךשמב ךא ,הבצחמב תכרפמ
 הדובעב ,םדאה חוכ להנימ לע והודיקפה המ ןמז רובעכו לעפמה לש תונובשחה תקלחמל
 ,ותלוכי תא ןרטש ףסוי בקעי חיכוה ,שונא יסחיבו תוכילהב הנבה הברה תשרודה ,תאזה

 יניינעל ותוריסמו םילוקשה וירבד .לעפמב רתויב םילבוקמה םישנאה דחאל השענו
 םידבועה דעווב רבחכ וב ורחב וללהו ,הדובעל וירבח ברקב הכרעה ואצמ םידבועה

 .םנומא תא ול וקינעהו

 לעופה" תעונתב — הפנעה תירוביצה ותוליעפב דואמ וניאגתה ,וריע ינב ,ונחנא
 .לאומש תירק ,וירוגמ םוקמ לש דעווה שארכו הפיח תיריע תצעומב רבחכ ,"יחרזמה

 .םיברל אמגוד שמשל היוארה ,הרוסמ תוליעפ לש תראופמ השרפ יהוז

 לש ןוגראה ןעמל ותא דובעל תוכזה יל התיה וייחל תונורחאה םינשה םירשעב
 ח״מג תפוק לש תרוקבה תדעו ר״ויכ שמיש אוה .לארשיב ןילבול—בורטסוא יאצוי
 ימצעמ רסוח וניאש ,רוסמ ירוביצ ןקסעכו םדאכ ויתולוגס תא בורקמ ריכהל יתלוכי ךכו

 .ויחלוש ןעמל ץמאמ לב
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 הרטמב קבדה ןידה רשי

 תפש הירא

 ,םיברה ןעמלו םיברה תושרב וייח לכ לעפש ל״ז ןרטש ףסוי בקעי ,רעונמ ידידיו ירבח

 ,תונתלעפ ןוגכ ,רוביצ יכרצב םיקסועל תוינייפואה תונוכתה ןתוא לכב ןנוחמ היה

 .רכו רכו ינוגרא רשוכ ,תונמאנ ,תוריסמ

 רגובמ היה אוה .ותריטפ םוי דע ,15—14 ןבכ רענ יתויה זאמ הכשמנ ונתודידי
 םייקש הזכ היה ונתורכיה תישארב וניניב רצונש סחיהו םינש שמח—עבראב ינממ
 יתשח — ךכמ עמתשמה לכ לע ינממ לודג חא וב יתיאר ינא .םליגב םינושה םיחא ןיב

 .ץרא־דרדב םילוהמ ןומאו הביח ויפלכ

 ל״ז ןוקלא לבייל וירבחו אוה ."יחרזמ יריעצ" ףינסב הרייעב דחי ונלעפ הליחתב
 םיאצמנה ,ח״לבי ןמסטרוו רשא ,םולבנרוק לטומ ,(ץראב תודחא םינש ינפל רטפנ)
 ,הריעצה הבכשה ינב ,וניניעב ויה ,ושארב ודמעו ףינסה ירגוב םע ונמנש ,םירחאו ,ץי״ס

 התשענש תינויצה תוליעפה לכב דחי םידבוע ונייה .םהישעמ ירחא רהרהל ןיאש הטירוטוא
 ליעפ היה וגפינס ךא ,(רכו רכו םילקש תריכמ ,ל״קק ןעמל םיפסכ ףוסיא) איהה הפוקתב
 לע תואצרה וכרענו הרות ירועיש ומייקתה ףינסב .הפנע תיתוברת הדובעב דחוימב

 .הדובעו הרות לש ןויערה לע בסנ םרקיעש ,םיינויער םיאשונ

 םילודג ,םיינויצ םינוגרא דוע ויה הרייעב .תינויצה הלועפב םידיחי ונייה אל
 תינויצ תוליעפ חתיפש ,טסאל ר״ד אפורה דמע ושארבש "תודחאתה״ה ףינס תגכ ,ונתאמ
 ,תובכשה לכמ הרייעה רעונ ברקב הדובעו הרות לש ןויערה תא רידחהל ידכו ,תצרמנ

 ונעגה ךכ .דחוימה ידוהיה ןווגה תלעב תיתוברתה ונתדובע תא ריבגהל םיכירצ ונייה
 .וניתורושל םהמ קלח ףרצל ונחלצהו שרדמה תיב ידמול םע ונמנ אלש םירענל םג

 אל ןייטצה אוה .ירקיע קלח ןרטש ףסוי בקעיל היה תאזה תיביסנטניאה תוליעפב
 .הרטמב ותוקבדבו ובש תורשיב םג אלא ,ףינסה תולועפ לכב ותוברועמב קר

 "יתדה רמושה" תא ,רתוי הריעצה הבכשהמ םירוחב תצובק ,ונדסישכ ,רתוי רחואמ

 ירחא הדמתהב בקע ;וחוכ לכב ונדצל אוה דמע (ןילופב םינושארהמ בגא היהש)
 ותרזעבו ונדצל ודמועב .םיינויער םיאשונ לע וננקב תוצרהל הברמ היהו ונתוליעפ
 .הרייעה רעונ ברקב ספתש ומוקמ לעו ןקה תוהתפתה לע תובר ןרטש עיפשה וגל

 אל יתשפיח ,ל״ז ןרטש ףסוי בקעי לש הכורבה תירוביצה ותוליעפ ירחא יבקועב
 תדחוימה תומדה ינורכמ הלוע דימתו וירוענ ימיב ותקיני תורוקמ תא יתבשחמב תחא
 דצבש ,גלפומ םכח־דימלת ידוהי היה הז שיא .ל״ז םיובלא חנ השמ ׳ר ,ודוד לש הנימב
 .הרומת לכ אלל םהמ קלח ,םיקסופו ארמג םירוחב דמלמ היה ,םידב תריכמב וקוסיע
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 ל״ז ןוקלא הירא ׳ר

 דלפנמולב .ש ברה וסיג

 םע ,יקסלבול בורטסוא הרייעה יאצוי לכו םידידיה ,החפשמה ולבס הלודג הדיבא

 .ונריע ינב לש ןוגראה ר״וי ,ל״ז ןוקלא הירא ׳ר דידיה ,רבחה לש ימואתפה ותומ

 תובישיב םג דמל רתוי רחואמ ,שרדמה תיב ישבוח לש םינייוצמה םירוחבה ןיב היה אוה

 ,םידיסח םלוכ ,םידדצה ינשמ תמסרופמ החפשממ ,אלפנ תיבמ ואצומ .םוקמל ץוחמ

 יתד־ינויצה ןויערל םירחא םיבר ומכ ותוריעצב ספתנ אוה .השעמ ישנאו םימש־יארי

 ןיצרוקובונמ ברה היה ונתוח ,ותדלומ ריעב יחרזמ ריעצ .ףינסה ישאר ןיב הנמנו

 ,דלפנמולב ריאמ לאיחי ׳ר ברה םיסיגה .ל״צז דלפגמולב בקעי לאומש ׳ר ברה ,ץלק י״ע

 ולדביו ,האושב ופסנש ,דלפנמולב לואש ׳רו אשרוב "ינומכחת" םינברל רנימסה שאר

 ברהו רבעשל ביבא־לת לש ד״באר דלפנמולב ףסוי ברה םיכוראו םיבוט םייחל

 .דלפנמולב המלש

 דימת .םשפנ בוהא היהו םהילע בבחתהל רהמ שיח חילצה הירא ׳ר חונמה

 ירחא .רשי לכש לעבו חקיפ ,הרות עדוי ךרבאכ והוחבשו הרות ירבדב ותא ועשעתשה

 .ךכב וקסע ותחפשמב תורוד המכש ליטסכטה ףנעב רחסמב ודי תא םש הנותחה

 אל ,וילע ודיבכהש רחסמה חטשב תובורמה ויתודרט תורמל .חילצמ רחוסל היהנ אוה

 םע דומלל בהא םגו ומצעב דמל ,הרותל םיתע עבק .דומילה תאו ארמגה תא שטנ

 אורקל הברהו תורוקמהמ עדי תירבע .תיללכ הלכשהמ םג ומצע תא ענמ אל .םירחא

 .שידייבו תירבעב תורפס

 היה ותיב .םיענ החיש לעב שיאכו םיחרוא סינכמכ ונריעב טלבתה ל״ז הירא ׳ר

 תותבש ילילב תובורק םיתעל ולצא ונפסאתה ."דעו תיב" תניחבמ החוורל חותפ

 ,הרות ירבדב וקסע ,םיאשונ ינימ לכ לע ובסנ תוחישה .עובשה תומי לכ לש םיברעבו

 ,הלאה תושיגפה ושמש םעפ אל .העונתה ינינעבו תונויצב ,הרבח תויעבב ,תודיסחב

 חילשל םינפ תלבק תנכה .דוסיה ןרק וא תמיקה ןרק לש תולועפ תעיבקל תונמדזהכ

 השגרהלו ותיבב ושיגרה ללכה ןמ תאצוי תומימח .ונתריעב ויתולועפ ןונכתו ץוחה ןמ

 תובא יקרפב רמאמה תא ומייק חונמה הלעב םע דחיש ,ותגוזל בר קלח היה תאזה

 ...םתלוכימ הלעמל הקדצב וברה םה ."תופי רבסב םדא לכ תא לבקמ יוהו"

 תדבוכמ הדמעל עיגה ,תואיל אלל ותוריסמבו ברה וצרמב .הדובעב הפי רדתסה

 .דידיכו רבחכ תדהואה ותשיג תאו ורשוי תא ונייצ םלוכ .םינדא־קנבב ריכב דיקפכ
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 ל״ז ויקלא הירא ׳ר יבא

 ־חקלא לאומש

 הרייעל םיארוק ויה ךכ ,הבורטסואב דלונ ,ןוקלא בייל הירא ׳ר ,הכרבל ונורכז יבא
 תובר ושרד םייחה .הרייעהמ תונורכז לע רבדל ןמז הברה ונל היה אל ,ירעצל .ונלש

 .םידליהו םמצע תא םייקל ולכויש תנמ לע ,ירוהמ

 םג ינא .ץראל ונעגהש ירחא קר ,ונתיבב הרייעה לע םירוביד רכוז ינא ,םצעב
 הלהנתהש המחלמה ללגב ילואו ,ןטק יתויהב ילוא — שידייב םיריש הברה רכוז

 .םוקמל םוקממ ונרדנש ונחנאו

 ר״ומדאה תחפשממ רוג דיסחו ןדמל ףסוי ׳ר ויבאל דלונ ןוקלא בייל הירא הדוהי ׳ר
 ."תמא תפש״ה לעב ר״ומדאה לש ומש לע ארקנ אוה ,ל״צז "ם״ירה ישודיח״ה לעב

 הרותה לוע לובסל ותוריעצמ םכש הטה ומצע תוחוכבו דלי ודועב וילע רטפנ ויבא
 ׳רל רצנ היה ומא דצמ .תע לכב ול תיארנ ויבא לש ונקויד תומדשכ ,תודיסחהו

 .לאנברבא קחצי

 תודיסחה תדיממ ומצעל לגיס ףא .הריהמ הסיפתבו רשי לכשב ןנוח ןוקלא הירא ׳ר
 לובג אלל תלוזה תבהאו ,דחא דצמ ימצעה שיה לוטיב :ווקל ול .דתיה םידיסח תנשמו
 תופירחה תא וכותב גזימ ,שעמ שיאו רחוס ותויהב ףאו שעמבו הרותב עגי .ינש דצמ

 .רחוס לש ןויגהו תוחקפ םע דחי ,ןירוא־רב לש תונינשהו

 ,וחוכ אישב ,33 ןב אוהו 1939 תנשב (ותחפשמ םע דחי) הרייעה תא בזע יבא
 ,השקה ריביס תא ונרבעש ירחא רבכו החפשמה תא םייקל תנמ לע .היסורל דדנו חרב

 .דתיה תאז .תיתאיסאה היסורב קושב תרצותה תא רוכמלו רלדנסל ךופהל ךירצ היה
 .ךייחמו ימיטפוא ,ינלבס היה דימת ךא .ונייח הילע ,ונתסנרפ

 יצאנה קיצמה תמח ינפמ וחרבב ותחפשמ לעו וילע ורבע רשא ,ויתואלת םג
 דימת .וחור תא ורביש אל ,ריביס תוברעב רסייתנ רשא וירוסיבו וילוטלטבו ,היסורל

 .וירוסחמו ויבואכמ לע רבגתה ,דיסח לש ןמוא־תנומאבו ׳דב וחטבמ םש
 .ריבעהל .דתיה ותרטמ רשא ,ץוביק ןגריא ,ץראל הילעה ינפל ןילופל ונבושב

 ־יטפואב ,ותונלבסב ינוגראה ורשוכב הלגתה המשו .ץראל הטילפה תיראש תצובק
 .יחצנה וכויחבו ותוימ

 םנמאו .הטילקה ירוסי תא הבהאב לביקו הצרא תולעל הכז ,וידודנ םות םע
 עבק .א״תב העונתה יליעפ םע הנמנ .העדל וירבח ברקב רמוחבו חורב — םלקאתה
 .ןכמ רחאל "םינדא" קנבבו "תונכשמ״ב ריכב דבועכ הרקוהל הכזו הרותל םיתע

 .ושפנ תאשמ תאב החונמה לא אובל ףאשו רתח
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 ,המח ץרא .לארשי־ץראב שדחמ םהייח תא תונבל אמאו אבא וליחתה 1948־ב

 הליגר יתלבה הקיזה םע ,םהל היהש ינויצה ןעטמה םע ךא ,הלחתהמ לכה ,םיליגר אל
 .הבהאב לכה ולביק — ינויצה השעמלו תדל ,הנידמל

 תוגהלו תוארל יבא הכז אלו .הלחנלודדחונמל ועיגה ,תושק םינש המכ ירחא ,זאו
 .56 ןב ותויהב רטפנו וז הלחנו החונממ

 תוליעפ ,"יחרזמה לעופה" ףינסב תוליעפ לש השעמה ידכ ךות ,ולא םינשב ךא
 שידייב םירישה תא יתעמש ,הרייעה לע םירופיסה תא תובר יתעמש ,הבורטסוא דעוב
 הרייעה לע — םיאבה תורודל ונממ קלח ריבעהל הווקמ ינא רשא ,ןעטמה תא יתלבקו
 וכלה םירחאה ,םיטסינומוקה וא "דנוב״ה תובקעב וכלה קלח רשא ,הישנא לעו תידוהיה
 ץיקב תועסונה תולגעה ,םיגחה לש יוהב ,םמוי למעב םשאר רשא ,םינויצה תובקעב
 השעמהש הקומעה הטרחה לעו אבא לש תינויצה תוליעפה לע ;דכו דכו ףרוחבו

 .30־ה תונש תליחתב עצוב אל ינויצה

 םישקה םינמזה ללגב ןה ,תוישיאה תא אטבל לכות אלש ןויכ ,הביתכה השק
 ךא .םוחהו הבהאה ,תוימיטפואהו תוישיאה תא שיגרמו האור התא םהבש ,ונל ויהש

 .םייתסה קבאמה רשאכ ,םירואתלו םירופיסל ןמז ןיא

 ,יתרפיסש טעמהש ,הווקמ ינא ךא .קיפסמ עדוי ינניאש ןוויכ ,לכה רפסל לכוא אל

 .ימאו יבא לש ןורכזה תא קיזחי

 .ןוקלא רמ ותוא ריבמ .ב״הראמ ןזור רמל םינפ תלבק
 ןוקלא ׳ה טסירגאב סיא .עקירעמא ןופ ןעזאר ׳ה ראפ עמאנפיוא
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 ל״ז דלפנמולב ריאמ לאיחי

 .ק .מ
 — (1892)ג״נרת ולסכ ׳ט ,(ןילופ) בולדיש
 .(1942) ג״שת .םירופיכה םוי ,השרוו

 ,תובישי ישארו םינבר תוחפשמל ןב ומא דצמו ויבא דצמ היה ריאמ לאיחי ׳ר

 ןכמ רחאלו בולדישב ד״באו בר היהש ,בקעי לאומש יבר ויבא לצא דמל וירוענב
 הארוהל ךמסוה ריאמ לאיחי ׳ר .אקארקב לגנא ףסוי יברו לגנא לאומש יבר לצא דמל
 והילא יבר ,"רזג ינבא" לעב ,בושטאכוסמ ר״ומדאה י״ע (ב״ערת—א״ערת םינשב)

 .לגנא לאומש יברו ןילבול לש הבר ,ןיקצלק

 םש שמישו היסורל ותחפשמ םע דחי טלמנ אוה הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
 ברוקמ היה הפוקת התואב .ןוד רהנ לעש בוסורו ןוצחנ ,הצו׳צר תוליהקב תונברב
 הרות" תרבחב םג לעפ אוה .תובישי המכ םיקה ומע דחיו שטיוובוילמ ר״ומדאל

 ."הרוסמו
 תנשבו "םימימת יכמות" תרבח דוסייב קלח לטנו השרוול רזח המחלמה םות םע
 תורדתסה ידי־לע זא דסונש ,השרווב "ינומכחת" םינברל שרדמה־תיבב בר הנמתנ ג״פרת
 םתרשכה לע דקש ןמביירש יכדרמ יברו קי׳צייבולוס השמ יבר םע דחי .ןילופב "יחרזמה"
 ׳ר הנמתנ הקירמאל רקע קי׳צייבולוס ברהש רחאל .תונברל "ינומכחת" ידימלת לש
 .הארוהל שרדמה־תיב ירגוב תא ךימסהו "ינומכחת״ב ישאר ברל דלפנמולב ריאמ לאיחי

 תולועפב הרועמ היה אוה "ינומכחת״ב ותדובעו השרווב ותבישי תונש לכ ךשמב
 הקלחמב לעפו םיינויצ םיסרגנוק המכב ריצ היה המעטמ .ןילופב "יחרזמה" תורדתסה לש
 הרצק הפוקת ךשמל ,ברקתה ה״צרת תנשב ."לארשיל תמייקה ןרקה" דילש תוברתל
 ,סרגנוקב ףתתשה ףאו יקסניטוב׳ז באז לש ודוסימ השדחה תינויצה תורדתסהל

 ריבגה ףאו "יחרזמ״ה לא רזח רצק ןמז רחאל םלוא .הניווב וז תורדתסה הסניכש
 תינויצה העונתב אמויד־יניינעמ םירמאמ םסרפמ היה תובורק םיתעל .הכותב ותוליעפ תא
 תא הוויל בר ןיינעב .ןילופב "יחרזמ״ה ןועובש ,"עמיטש עשידיא״ה" יפד לעמ ,תיתדה

 .ונוצר־תועיבשל ,וב םיליעפ ויה "ינומכחת״ב וידימלתש "יתדה רמושה" לש ותוליעפ
 ג״ירת לע ובסנ וירועיש .ינרותה ךוניחה םוחתב רקיעב לעפ ריאמ לאיחי ׳ר
 עיפוה הנממ הידפולקיצנא ןיעמל םתוא ךרע ןכמ רחאלש ,ם״במרה תפקשה יפל תווצמה
 תויעבב קסועה ,"םילואג" םשב רפס םסריפ ןכ ומכ ."הווצמ לכ" םשב דבלב ןושארה ךרכה
 המכ םע םיבתכמ יפוליח םג ומסרופ ובו ץראב תוגוהנה תווצמל רשקב תוילאוטקא תוינרות
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 תואלמב ם״במרה לע תרבוח איצוה אוה ןכ־ומכ .הכלהה יאשונב םיקסועה ,רודה ינואגמ
 וכרוע היה אוה .תינלופה הפשב הטיחשה לע בחרנ רמאמו ותדלוהל הנש תואמ הנומש
 אוהש ,ןילופב "יחרזמ" ינבר דוגיא ידי־לע רואל אציש ,"םילשורי" ינרותה ןוחריה לש
 םיקרפ הנומש תב תפקמ הדובע םיכשמהב םסריפ אוה הז ןוחריב .וריכזמכ שמיש
 (ט״צרת רייא—ןסינ) ה—ד תרבוחבו "תודיסחהו הדגאה ,הכלהה יפ לע ץראה ןינב" לע

 תנגה" לע תורוקמב הבר תואיקב הליג וב ,וטע־ירפמ רמאמ רוא־האר "םילשורי" לש
 תחת םסרופש םהמ דחאו "יניס" ןוחריב םג ומסרפתנ וירמאמ ."הכלהה יפ לע בושיה

 .תיעיבשב הריכמ רטש רודיס ונינע "בר השעמ" תרתוכה

 .ומולח םישגהל הכז אל ךא ,לארשי־ץראל תולעל ריאמ לאיחי ׳ר ףאש וימי לכ

 תרזע״ב םיבר םיצמאמ ועיקשהב השרווב ראשנ אוה היינשה םלועה תמחלמ הצרפשמ
 .לעופב וזכרמ היהש ,השרווב תידוהיה הליהקה דיל םקוהש דסומ ,"םינברה

 ינמרגה לש הצמישל עדונה הכאלמה־תיבב הייפכ־דבוע היה םינורחאה וייח ימיב
 ברה הז הכאלמ־תיבב ודבע ותיא דחי .46 היפילובונ בוחרב ןכשש ,ץלוש

 תעשב .אנ׳צסאיפמ אריפש ר״ומדאהו (ןילבול ימכח תבישי שאר) בולגי׳זוקמ רמורפ
 דלפנמולב ברה אטבתה רפוסמה יפלו הכלה ירבדב םילפלפמ םינברה ויה הדובעה
 ינמרגה לש הכאלמה־תיבב םיאצמנ ונא ןיא ירה ז בער תקוצמ ונל המ" :םימיה דחאב

 "!ןירדהנסה לש תיזגה תכשלב ונא םייורש ונחורב וליאו ,דבלב ונפוגב אלא

 ,רפוס .ג״שת םירופיכה םוי םצעב םשה שודיק לע תמ דלפנמולב ריאמ לאיחי ׳ר

 שחלב ללפתה אוה ,הרושב םודימעהו הכאלמה־תיב ידבוע תא םינמרגה ואיצוה רשאכ יכ
 ר״ומדאהו .לארשי רבקל אובנש ןוצר יהי :ודיל דמעש אנ׳צסאיפמ ר״ומדאל ורמואב
 ינמרגה־חצורה־דקפמה .ןושלה דיב תוומהו םייחה יכ ,ןטשל הפ חתפת לא :ול הנע
 דלפנמולב ברה .החישה רשפל ריאמ לאיחי ׳ר תא םעזב לאשו םינברה חישב חיגשה
 םע םיטעמה םירבדה יפוליחב יכ ,בישה ,ר״ומדאה ייח תא ליצהל שקיב הארנכש
 ־וב ריאמ לאיחי ׳רב הרי חצורה־דקפמה .םוקמב תומל ונוצר עיבה ודיל דמועה ברה

 .םוקמב

117 



 לאנברבא תחפשמ

 ומקרב הבוט

 הרהמ דעו 1934 תנש לש היינשה תיצחמב ,השרווב יתרכה לאנברבא לאומש תא
 לאומש עסנ םימי המכ רובעכ .רימזוקב ץיק־הנחמל דחי ונאצי 1935־ב .ונדדיתה
 ןייצל יואר .םידחא םימי רובעכ וילא ףרטצהל הרומא יתייה ינאו בורטסואל ותחפשמל
 ,ויבא־תיבל ,התיבה ואובב ךא ,יתדה םייחה־חרואמ לאומש קחרתה רבכ אוהה ןמזב יכ
 תיבל ואובב ןכל ,תיתדה תרוסמה לע דואמ דיפקמ היה הלה יכ ורעצל אל לדתשה

 .םהה םימיה גהנמכ ,"ידוהי עבוכ" לאומש שבח וירוה

 — ןילבולל .םינוש הרובחת־יעצמאב שמתשהל הכירצ יתייה ,בורטסואל עיגהל ידכ

 הלגעב — יל ןיתמהש לאומש םע דחי ,ןאכמו ,תבכרב — ב׳צראפל םשמ ,סובוטואב
 תא ולביק וירכמו וידידי ,ותוחא ,לאומש ירוה .תובעו קירומ רעי ךרד ,בורטסואל

 ...הלכה דובכל "לגוק" הרייעה תיצחמ החלש תבשבו .בר םוחבו תויבבלב ינפ
 ,השרווב ,הלודג ריעב יתרג יתונש לכו ליאוה .רזומ םשור ילע התשע הרייעה

 ירוה לש םתיב אוהו ,דחא תיב קר הב ,הנטק הרייעל יתעלקנ הנושארה םעפה וזו
 ופעתסה ונממ ,דחא ישאר בוחר קר הצח הרייעה תא .םינבלמ יוגב היה ,לאומש
 החפשמ ינבכ םהיניב ויחו םח בל ילעב םלוכ ויה הידוהי לבא .םירצ תובוחרו תואטמיס

 .תחא

 תבל .םידלי העברא דוע החפשמב ויה — אמאו אבא — לאומש ירוה לע ףסונ
 הלעבלו עטאלז ,היינשה תבל .הרענו רענ — םידלי ינש ויה ,קחצי הלעבו היח ,הריכבה
 ןיב הריעצה .דתיה רתסא וליאו לאומש היה ישילשה .איהה הפוקתב םידלי ודלונ םרט
 העפשוה רתסא :לאומש יפמ יתעמשש הדוזיפא רפסל ינא הצור היתודוא לע .םלוכ
 *תיבב וללפתה םירוהה רשאכ םירופיכה ־םויב ,םעפו תיטסינומוקה היגולואדיאהמ

 וריתוה ,םבל תא ודעס הרבחהש רחאל .התיבב הלק החוראל הירבח תא הנימזה ,תסנכה
 לכואה ירייש תא הארו התיבה אב לאומש רשאכ .ןחלושה לע לכוא ירייש םהירחא
 ףקות היה םלה הזיא הפי שח אוה .תלצלצמ יחל תריטס רתסאל רטס ,ןחלושה לע

 רבכ ומצע לאומש ירהו .םירופיכה• םויב םתב ישעמ תובקע םתוארב אמאו אבא תא
 ,תוחאהו חאה ןיב קומע ערק הערק יחלה־תריטס .תרוסמהמו תווצמ םויקמ זא קחרתה

 םיתעל םישגפנ ויה יכ־םא ,אמא־אבאמ קחרה ,השרווב ורגש ןמזב וליפא החאתה אלש

 .ידמל תובורק
 תואמב וסוכ םימשה .1939 רבמטפסב 1־ב ןילופל ושלפ תיצאנה הינמרג תואבצ
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 תוצצפמ תונברק יפלא ולפנ ש״ת הנשה־שאר ימי ינשב .תוומו ןברוח וערזש םיסוטמ
 רתסא לש התליפנ לע העידיה תא ונלביק רשאכ .רתסא םג התיה םהיניבו םיסוטמה
 .התפוג תא תוהזל ידכ השנג בוחרב ידוהיה תורבקה תיבל — יכונאו לאומש — ונכלה

 לש זעה ונוצר .וניהיז אל רתסא לש התפוג תא לבא ,םיללח לש תופוג תואמ ונקדב
 .ובל ןובאדל ,שממתה אל לארשי רבקל ותוחא תא איבהל לאומש

♦ 

 דמל אוה .יקסלבול־בורטסואב ,1910־ב דלונ ,לחרו בקעי לש םנב ,לאנברבא לאומש
 םתיא טטושמ היהו באלסארב ידיסחמ היה המ־ןמז .תורחא תובישיבו בולוקוס תבישיב
 דואמ ברקתה אוה םשו השרוול רוגל רבע 1929־ב .ןילופב תוידוהיה תורייעה ינפ לע
 ןמזב .סניפ רזעילאו קורק ר״דה לש הלוכסאהמ "םיישפוחה םיטסילאיצוסה" לש םיגוחל
 ,תינפוג םג ,ףקתוה ,םש אשנש האצרהבו גרבנייטש ןמחנ קחצי ר״דה השרווב רקיב אוהה

 תצובקל ףרטצהל טילחהו גרבנייטש ירבדמ דואמ עפשוה לאומש .םיטסינומוקה ידיב
 אוה .וטע־ירפמ םעפל־םעפמ ול םרת ףאו הנליווב עיפוהש תע־בתכ ,"ןטפירש עיירפ"

 .השרווב א״ווייב ונוגרא תא גציי ףא

 1940־ב טלמנ םשמ ,םינמרגה ידי־לע הרוצנה השרווב ההש המחלמה חרפ םע

 אוה הב ,תוצעומה־תירב יככותל עיגה — םישדוח המכ רובעכ — הנממו קוטסילאיבל
 ותייער םע דחי ררוגתהו תיתחתה־היזלשל עיגה איהה הנשב .1946 תנש תישאר דע יח

 הרומה םע דחי .לאמש ןויצ־ילעופ םעטמ ידוהיה דעווה רבח היה הב ,הציבמ׳ז ריעב
 לארשיל ותולע דע ,הלהנמכ שמיש הב ,הימינמ םע ידוהי רפס־תיב םיקה ןמרדפ לואש

 .1949 יהלשב

 זכרמה תא ביבא־לתב םיקה רשא ןידראג אבא לארשיל עיגה םישימחה תונשב
 .ל״נה לש ותכירעב ,תירבעבו שידייב עיפוהש ,"ןעמעלבארפ" תע־בתכו הירפס ,יטסיכרנאה

 לש םירמאמה תכירעב רזעו הירפסה לשו זכרמה לש ולהנמל הנמתנ לאנברבא לאומש
 ׳סמ תילגמ ,תעה־בתכ לש וכרוע לאומש היה ,ןידראג לש ותומ רחאל ."ןעמעלבארפ"

 .1972 תנשב רטפנו לאומש הלח זא .67 ׳םמ ןוילג דעו 26

 תא לאנברבא .ש םסריפ ץנאק .ש לש ותכירעב עיפוהש ,"ב׳זישט" רוכח רפסב
 יגוח םע םיקודה םירשקב לאנברבא .ש דמע ץראב ."ב׳זישטב דחא םוי" לע וימשר
 יכ ףא ,שטנמ דוד לש ורפס תא דרע םג אוה .ישפוח ןתנ םע דוחייבו "םולש תירב"
 םשרש רפסל 15.9.69־המ השדקהב קר .וכרועכ ומש תא םשר אל אוה רפסה רעשב
 .ל״נה ורפס תכירע לע ותרכהו ותדות תא רבחמה ול עיבמ ,לאומש לש ודובכל רבחמה

 קר דא ,יניימאק־וקסי׳זראקס לש רוכזי רפסל רמוחה תא דבעל לחה אוה 1970־ב
 .הזה רפסה תכירע תא עטק תע םרטב ותומ יכ ,ןיכהל קיפסה יתורפסה וקלח תא
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 יתחפשמו ןזיטרפה יחא לע

 רבהגיל בל הרפש

 ,יתויחאו יחא ,ימאו יבא :הרקיה יתחפשמ ינב רכז תא דימת ינא תאשונ יבלב

 םע דחי דקומה לע ולע םה .םיינלופה הלועפה־יפתשמו תויצאנה תויחה ידיב וחצרנש

 יתחפשמ ינב רכזל דימת־רנ םיאבה יירבד ויהי .ןילופב לארשי תיב לכ םעו ונתרייע ינב

 םיארונה םימיהו המיאה תא דימת תבאוכ ינא .שאב התלעש ונתרייע ינב לש םרכזלו

 .םדאה תודלותב לשמ םהל ןיאש ,םהירוסיימ םלאג ירזכאה תוומהש דע ,םהילע ורבעש

 .חצנל רוצננ רקיה םרכז תאו ,םיימוימויה ונייחב םירוזש םתונעו םלבס

 הנושארה תימלועה המחלמה ימיב בורטסוא תא ושטנ בל יתבשו החונמ ,ירוה

 רוגל ורבע זא .ותונחו יבא תיב םג שאב ולע הב ,הפורש התוא ואצמ הילא םבושבו

 יחא אוה ,ןטקה םנב היה םתיא דחי .ןיזדארל ךומסה ,הקשפ רפכב ,ימא ירוה תיבל

 .םייחב רתונ אל םהמ שיאו ,רתסאו הבוט ,לטא :יתויחאו ינא יתדלונ םש .בייל רוכבה

 ידוסיה רפסה־תיבב וידומיל תא םייסש רחאל .דואמ ינורשכו האנ רענ היהו רגב יחא

 בבחתהו יעוצקמה דוגיאב ליעפ היה .יאבצ תשורח־תיבב דבע םשו השרוול עסנ ,הרייעב

 ינפל אשנש םיפלאמהו םינינעמה וימואנו וירבד תא תעמוש ינא דוע .וירכמ לכ לע

 .האופרל תיטנדוטס התיהש ,שאראק הקלס תא ,רשאל אשנ אוה .םילעופה־וירבח

 הריפת יתדמל םש ,השרווב יחא לא יתאב בורטסואב רפסה־תיב תא יתמייסש ירחא

 ,הקטא יתוחא םג .בורטסואל ירוה ורזח 1933 תנשב .עודי הנפוא ןולסב םש יתדבעו

 ונתשולש .הדיקפכ הדבעו השרוול ונילא האב רפסה־תיבב הידומיל תא המייסש ירחא

 ,ונירוה תיבל התיבה םירזוח ונייה םיגחה תארקל .דובכב וניפכ למעמ ונייחו ונדבע

 דימת לבא ,הרייעב וראשנש רעונמ ונידידי םע שגפהלו םיגחה תא םתיא גוגחל ידכ

 םהו וירבח לע דואמ לבוקמ יחא היה בורטסואב םג .םיקודה םירשקב םתיא ונדמע

 .ימוקמה תוברתה ןודעומב וימואנ תא עומשל ואב

 החפשמהש ידכ ,השרוול ,ונילא םירוהה תא איבהל וניצר הפי ונרכתשהו ליאוה

 .בוטה וננוצר תא לאל־המש הצרפש המחלמה לבא ,תדחואמ היהת בוש

 הנשכו ,בורטסוא — ונתרייע ןב ,רבהביל בקעיל השרווב יתאשינ 1938 תנשב

 :תיבב ולצא ונבשיש תעב ,יחא רמא זא .וז ריעב המחלמה ונתוא האצמ ןכמ רחאל

 יחא ,יתוחא .ךילאטס ידיב םאו רלטיה ידיב םא ,תאזה המחלמב הפסנ ונלוכ ונא"

 .קצולל יתוחא העסנ המ־ןמז רחאלו םירוהה םע דחי תויהל ידכ ,בורטסואל ועסנ ותייערו
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 וםטסג״ד ולחה רבכו .ינלופה אבצהמ ילעב לש ובושל תוכחל ידכ השרווב יתראשנ ינא
 וכיה םה .תירשפא ךרד לכב םהב ללעתהלו םידוהיה לש םשוכר תא םירחהל .סא .םאהו
 םידוהי שרגל ולחהו םידליבו םישנב ,םייתד םידוהיב וללעתה ,תובוחרב םידוהי וחצרו
 םושמ ךא ,ריעה תא בוזעל יתטלחה ,רזוח וניא ילעב יכ יתיארשמ .הייפכ תודובעל
 ךשמב ילבס היה לודג .הלגעב השרוומ יתטלמנ ןכל ,תובכרב עוסנל רסאנ םידוהיה לעש

 ינבמ שיא יכ תעדל חכונשמ ,םייתעבש ילבס לדג הירחא לבא ,המחלמה תונש לכ
 .תופנעה וניתוחפשמ לכמ םינורחאה םידירשה וננה ,ונאו םייחב ראשנ אל וניתוחפשמ

 .םהל דירשו רכז יתאצמ אלו ייריקימ דחא וליפא אוצמל יתלאש ,יתשפיח ,יתרקח

 םש ההש ,בורטסואל השרוומ אבש יחאש ,יל הרפיס ןיזדארמ קצנופ היבצ ׳בגה
 יקסנמוד םשב ,ינלופ ,ותתכ ןב תא שגפ אוה םש ,הקשפ רפכל עסנו דבלב רצק ןמז
 תאצל ותוא ופחד יתא לש וביל ץמואו רעוסה ויפוא לבא ,רצק ןמז ותיבב וריתסהש
 קצנופ ׳בגה .ןיזדאר תורעיב הלעפש ,םיידוהי םינאזיטראפ תצובק ןגרא אוהו אובחמהמ
 ,הלאה םינאזיטראפה לש הרובגה תולילע לע העמש ׳ןרעיה לש ותיבב הרתתסהש

 ףרטה־תויחב ומחל םהידיב היהש לדה קשנב .בל בייל יחא דמע םשארב ,רומאכש
 ולביח ;תובר תודיבא םהל ומרגו ,םיינמרג םילייח העיסהש תבכרב ולביח ;תויצאנה
 םיסורה רשאכו .םתושרב היהש לדה קשנב םהב ומחלנ ףאו םייאבצ םינקתמ המכב
 תימשיטנאה ("ץראה־אבצ") "הבויארק־היימרא" £.־ה השקיב ,ןילופב םדקתהל ולחה

 ,םהב עוגפל וחילצהשמ ךא ,םהידיב רבדה הלע דימת אלו םיידוהיה םינאזיטראפב עוגפל

 בוטהו ץימאה יחא םג אצמ םהידימ .םידוהי וגרה יכ ,החמש בורמ ורכתשהו ולהצ םה
 האושנ התיהש הקטיא ,הריעצה יתוחא לע .ינא יתדלונ וב ,םוקממ קחרה אל ,ותומ תא
 דחי רוב דיל ורונ הנבו הקטיא יכ ,יל רפיסש ,ינלופ יפמ יתעמש דחא ןבל םאו
 ורונ ךכ רחאו םרבק תא םמצעל רופחל םחצרה ינפל ,ווצטנש ,םירחא םיבר םידוהי םע
 םיססוגה תוחינגו חבטה רחאל םימי הענ םיחובטה רוב תמדא יכ יל רפיס אוה .וכותל

 ירחא לארשיל הלעש ,בוחוטסנ׳צמ ידוהי יפמ יתעמש ימאו יבא לרוג לע .ונממ ולע
 בורטסוא תא ואלימ םינמרגה יכ ירוה תיבב ררוגתה אוה המחלמה ןמזב .המחלמה
 תיבב ןכתשהל ולרוגב לפנו ןילופ ירעמ םגו תונוש תוצראמ הילא ואיבהש ,םידוהיב
 לכב םתיא וקלחתהו ותחפשמלו ול ורזעש תונטקה יתויחא יתש לע יל רפיס אוה .יבא
 ךרדב ותוא הרצע ,םימה תנחתב ותדובע ירחא הרייעל ובושב ,דחא םוי .םהל היהש
 הכותל וצרפ רקובה תועשב יכ הרייעל רוזחי לבל ותוא הריהזהש תחא הינלופ השא
 הנחמל וחליש תיראשה תאו הב ואצמש םידוהיה בור תא תוירזכאב וחצרו .סא .סאה

 .(1942) ג״שת תוכוסה גח תרחמל הרק רבדה .הקנילברט תוומה

 הרייעה ידוהי לכ לש םלרוג היה הזו הבורקה יתחפשמ ינב לש רמה םצק היה הזכ
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 ויתונב יתשו וינב ינשו בל ילא ,יבא יחא םג ופסנ ךב .םיבר תורוד הב ויחש ,ונלש
 תחפשמו ןמסלדנה תחפשמ :ןהיתוחפשמו ימא לש היתויחא יתש םג .םהיתוחפשמ לע
 וחצרנ ותחפשמ םע היחאמ רחאו גנוסו תחפשממ התוחא ;בוטרבולב וחצרנ ןיישננוז

 .קיצנופ — םיחאה ינש םש .׳ץירזמ ריעב חצרנ רחא חאו ץיגשרב ריעב

 הלילו םמוי ינממ השמ אל םיקוחרהו םיבורקה יתחפשמ ינב לש הדמשהה תמיא
 לבבו םוקמ לכב ותוא הוולמה םדאה לש ולצכ ,החמש תועשב םג יתוא הוולמ איהו

 .הנפי רשא

 יתיכזו ונייח תוסירה תא ףוסאל ונלחתהו המחלמה ירחא ידלי ינש םע הצרא יתילע
 ,םילמ ול ןיאש ,ארונה באכהו העווזהו המיאה דא ,תחא הנינו םידכנ השולש תוארל

 .ייח לכמ דרפנ יתלב קלח םה

 ןמרו החונמ ׳בגה הבוטה יתדידי לש הרכז תא תולעהל תינופצמ הבוח השח ינא
 האושב ופסנש ,הפנעה התחפשמ ינב לכמ ןורחאה דירשה הרתונש ,ל״ז ץילממש תיבל

 .בורטסוא ינב לכ םע דחי

 הבח ינא ןמרו החונמל .םינב ינש הל ודלונו האשינ ,הצרא התלע המחלמה ירתא
 .הרייעה תא יתבזעש ירחא יתחפשמ ינבמו בורטסואמ היתוגורכז לע הדות

 !ךורב הרבז אהי .השק הלחמ ירחא ,תע־םרטב הרטפנ החונמ
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 תויומדו םיסופיט

 הפיח / םולבנרוק עשוהי

 ונמע לע הטימה תפרוטמה תיצאנה היחה רשא ,לכמ הארונה הידגרטה רחאל
 ריינה לע תולעהלו טטרשל יתלוכי בטימכ השעא ןכ־יפ־לע־ףא .תינחורו תיזיפ יתרבשנ
 תומדקתההש ונתרייע לש םיידוהיה היבשות תא ופקשי רשא ,םיסופיטו תויומד .דמכ
 תנחתל עיגהל ידכ .הילע וחספ תענוממה הרובחתהו תילמשחה הרואתה ,תיגולונכטה
 תולודגה ,תוכומסה םירעל םג .רפע־ךרדב מ״ק 10־כ עוסנל היה דירצ הבורקה תבכרה
 תומותר תולגעב קר הלהנתה ןהילא הרובחתה — ןילבול וא בוטרבל ,ב׳צראפ — רתוי
 תוצחב םיאצוי ויה םה הז עסמלו ןילבולב םהיתורוחס תא ונק הרייעה ינוונח .םיסוסל

 .תחכשנ־יתלב היווח היה ומצעלשכ רבד ,הלילה

 םהייח ויה תאז תורמלו ינועבו הקוצמב םהייח ימי לכ ויח הרייעה ידוהי בור
 תשקה ינוג לכמ תויטילופ תוגלפמו םינוגריא ונתרייעב ויה .דואמ םירע םיירוביצה
 ,"יחרזמ" תגלפמ ■דתיה תוגלפמה ןיב הבושחהו הלודגה .לאמשמו ןימימ ,תיגולואדיאה

 ,הרות־דומלת ,קדצה־תניל :ומכ דעס־ינוגרא םג ויה .ל״ז לארשי יחא לש ותגהנה תחת

 תיפסכ הרזע הטישוה רשא ,םידסח־תולימג תפוק — םהיניב ירקיעהו הלכ־תסנכה
 .היסולכואה תיברמל

 רשפא ותוישיא תודוא לע .טסאל ר״דה היה הרייעב תוטלובה תויומדה תחא
 .םתקוצמל רז היה אלו הרייעה ידוהי ייח תא יח ,בל־בידנ שיא היה אוה .תובר רפסל

 תחתמ ףסכ ןומטל דירצ ימ לצאו רוקיבה לע םולשת שקבל רשפא ימ לצא עדי אוה
 ויתפש לעמ החמנ אל ךויחה .ול םשר אוהש הפורתה תא תונקל לכויש ידכ ,רכל
 ןימזה ףאו תוינויצ תועד לעב היה אוה .העגרהו םימוחינ תלימ אצמ שיאו שיא לכלו

 .ורוכב ונב םע דחי תירבע ולצא דומלל דחוימ הרומ
 .םידסח־תולימג תפוק לש יאפוקה ,קינלור לאומש אוה ינורכזב התרחנש תומד דוע

 ודיקפתל רוסמ דואמ היה אוה .חפוטמו רצק ןקז לעב ,הלאיבמ ברה לש ודיסח היה אוה
 רזע .דתיה רשא ,דואמ תיטפמיסו הנידע השא ,הווח ותייער הבוטל רכזית ומע דחיו יאפוקכ
 .הרייעה לכב ןיטינומ ואצי םעט־בוטב הלהינש התיבל .ךרצנ לכל דעס הטישוהו ודגנכ

 ןימזמ קינלור לאומש ׳ר היה דעומו גח לכב .ןומיל םע הת םיתוש הצ׳הווח לצא יכ ,ורמא
 ש״ייב םתוא תדבכמ .דתיה הווח ותשא .ותיבב "שודיק״ל ולש לביטשהמ םידיסחה לכ תא
 ד לש בורקה ורבח .אבה בוט־םויל דע םהיפמ גפ אל ומעטש ,"לגוק״ו "ךעקעל״ו
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 ,לודג םכח־דימלת היה אוה .הרייעב תוברת ןקסע היהש ,ןוקלא לבייל היה לאומש

 ויה ויתועד .תיסורה תורפסב הבחר העידי לעבו םייתש לע תכלהמ הידפולקיצנא
 תונח לעב היה ותורחבב .קומע שגרו בבל־רב ,תלוזל הבר הנבה הליג דימתו תוילרביל
 םינברה תחפשמ — ןילופב העודיה החפשמה ינבמ דחאל ךפהנ ויאושינ רחאל .םידבל
 יגיהנממ היה ,דלפנמולב לארשי ברה ,וסיג .ותוישיא לע תובר דיעמה רבד ,דלפנמולב
 ,ןייטשדלוג בקעיו םיובנקלנ לארשי ,ריעה בר לש ונב ,ךריב־רשאכ ,השרווב "יחרזמה"

 .׳ץיבומרבא לאימחרי לש ונתח

 ,בולוקוס. ,רוג :תורצחה לכמ םידיסחו םילהת־ירמוא םידוהי תרובח םג .דתיה

 ,תונושה תורצחל תוכייתשההו םייטילופה תועדה ילדבה ףא־לע .(בוטרבל כ״א) ןיזדאר

 אל וליפא םאו ונכש לש ותרדקב לשבתמש המ ועדי לכה .תחא החפשמ ינבכ ויח םלוכ
 .האלמ היהת הרדקהש ולדתשה זאו לכה ועדי תאז ףא — רבד לשבתה

 וא ,יהשלכ הגלפמ וא הבישי ןעמל חילש — הרייעה תא ודקפ םינוש םיחילש
 ולדתשה היבשותו .הבר תודידיבו תופי םינפ־רבסב הרייעב ולבקתה םלוכ .םתס דיגמ

 .בוט םש הל אצי הז תוכזבו תוקיר םידיב הרייעה תא ואצי אל יכ

 שוחכו קומצ שיא .יאלט אילטהל עדי ,םלוכ ול וארק ךכ — רלדנסה ם׳וולוו לארשי
 ינמיה והצקו רפאה עבצכ — ונקז .בוט תושחור ךא תועוקש םייניעו תולופנ םייחל לעב
 תפצר ותפצרש ,לופיל טמהו ןטקה ותיב .םידלי ךושח היה אוה .ילאמשה והצקמ ךורא
 לע לבק אלו יח שיאה היה ךכ .שרדמה־תיבל הליבוהש הרצ הטמיסב דמע — רפע
 לכ ויה ןכל ,הכימת שקיב אל תאז םעו וינועו ורשוי ,וביל־בוט תא םעדויב .ולרוג

 וכמת ךכ .ואל םא ףאו ןוקית שרדנ םא ,ןוקיתל םהילענימ תא וילא םיאיבמ םיבשותה
 ותשא .םילהת־תרבחו אשידק־הרבחב :רוביצ יכרצב הברה קסע אוה וינוע ףרח .וב
 דימ םתוא שורדי וילעב ירה ,םיילענה תא ןקתו בש ,לארשי" :וינפב תננחתמ התיה
 לעב שיא ,ם׳וולוו לארשי ,הלעבו ."םחל תונק לכוא לבקתש םישורגה םישולש תרומתו
 ."יתדובעל בשייתמ ינא רבכ ,דימ ,ףכית ,הנה" :הנוע היה תוירבל חונו בוט־גזמ

 רטפנ ידוהי יכ ול עידומו "אשידק־הרבח״המ חילש עיפומ היה ,ורניס תא רגחשמ ךא
 יל המו אשידק־הרבחב ויקוסיעל הנפו רניסה תא דירוה דימ .ורבוקל ךירצו הרייעב
 הווצמ ידוהי ןה ?ולפי םימשה םאה — םוי לכאנ אל םאו .השאו םחל יל המו יאלט
 תומי לכ טעמכ םימצש םיבר םידוהי םנשי הרייעב ירה !עובשב םיימוי תוחפל םוצל
 םירבדב תוגהל הווצמ ידוהי .םוצל רוסא הז שודק םויב יכ — תבש םוי דבלמ ,עובשה

 .אבה םלועב ותוכזל ודמעיש תווצמ תושעלו הזה םלועמ אלש

 ,שרדמה־תיבל הנופו םיאלמ הת־ימוקמוק ינשב דייטצמ ,םוק םיכשמ היה תבשב
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 גהונ היה ךכ .םח הת סוכ םוגללו םשפנ בישהל ולכוי םילהת־ירמוא ,וירבחש ידכ
 יתייה םיבוטה וישעמ רחא יתבקעו העמק יתרגב רשאכו .ףרוחה תומיבו ץיקה תומיב
 תושעל הזכ זע ןוצרו ךכ־לכ בר ץרמ הזה קומצהו שוחכה שיאל ןיינמ :יבלב ההות
 דחא םע הנמנ אוה ירה ,םלועב םיקידצ ו״ל םימייק םנמא םא יכ בשוח ינא .הלא לכ

 !דעל ךורב ןורכז אהי .םהמ

 ההובג העמק .דתיה ותמוק ."רעזעלג רעד רעגאב שובייל" :םלוכ ול וארק הרייעב
 ,ןטק בוהצ ןקזו קומע לוק לעב ,זילע שיא .תוקרוב ויניעו םילוגע ויה וינפ ,תעצומממ

 לבא ,בולוקוסמ יברה דיסחכ ומצע לע זירכמ היה .וב םירוזש ויה םינבל םיטוח רבכש
 לכב בהאש רבד ,הביתה ינפל רבוע היה םש יכ ,ריעה בר לש תסנכה־תיבב ללפתמ היה

 .ושפנ ימינ

 םירכיאה יתבב תושמש ןיקתהל ידכ ,הביבסה ירפכב טטושמ היה עובשה תומי לכ
 .ןקרפל ועיגה ןמזמ רבכש תונב שולש ול וניתמה םש ,ותיבל רזוח היה תבש תארקלו
 ועמשת דוע ןכינזא ומב — ןהל רמוא היה — יתונב :ימיטפוא היה וכרדכ אוה לבא
 !םירוחבל םישנל ויהיש תונב דוע ךל שי םאה ,שובייל — םירוחבה יתוא ולאשי דציכ

 ־ירמוא תרובחמ דחא היה אוהו ליאוה !תונבה שולש ואשינ ,המחלמה ץורפ ינפל ,ןכאו
 ולכיש ידיחיה .דיה תבש לילו םתיבל הסנרפ רחא ופדר עובשה תומי לכ רשא ,םילהת
 םחקל אלו הברעה םתנש תא ןושיל םילולע םה יכ לבייל ששח ,םהיתומצעל עוגרמ תתל
 הלודג .דוצמ םג איהש ,השקה המישמה תא ומצע לע אוה לטנ ,ןכל .םילהת תרימאל
 היה ,םירקהו םיכושחה ףרוחה תולילב ,רחש םע ,ותבשב תבש ידמו .וירבח תא ץיקהל
 ומוק ,םידוהי" :ארוק היה ברעה ולוקבו תולדה תואטמיסב ,םיתבה לע רבוע שובייל

 "!םילהתה תרימאל ומוק ,ארובה תדובעל

 תא קר ריכזא ?ןלוכ תא ראתל לכוי ימ ךא ,ונתרייעב ויח תורחאו הלאכ תויומד
 .דדוחמו רוחש ןקנקזו ההובג המוק לעב ,הזר ידוהי ,סזעגאמ המלש ׳ר ,בורקה וננכש

 היונפ העש לכ רשא ,הרות ־ןב ,הרייעב רתויב םידבוכמהמ ,רוגמ יברה ידיסחמ היה אוה
 לש הגיצנכ שמיש בר ןמז .הברה הקדצ ןתנש םידבל תונח לעב .ארמגב ןיעמ היה

 .תינוריעה הצעומב תידוהיה היסולכואה

 רתויב הפיה היה םתיב .ס׳הטיג רטלאו לאימחרי ,לאנברבא םיחאה ורג ותברקב
 יקיתוומו ינושארמ ויה םה .םידבל תונחו תלוכמ תונח :םהיתויונח םג ונכש וב ,הרייעב

 .םהידכנו םהינתח םע דחי ורגו הרייעב םיתבה־ילעב

 ־לעבו רוג ידיסח ןיב הרות ידמולמ .לזרב־ירצומל תונח לעב היה ןמרקוצ לאיחי ׳ר
 ויה אל רוג ידיסח עודיכ .הלוכ הרייעב ףאו — הז לביטשב רתויב לבוקמה הליפת

125 



 .בוטראבולמ תחא הלגעב לאיחי ׳ר םע רוזחל יל ןמדזנ םעפ ךא ,תינויצה העונתה ידהוא

 ,"יחרזמה" ידהואמ אוה יבא יכ ועמושב .החיש וניניב הרשקתנ הכורא העש ונעסנו ליאוה

 לעמ" עודיה רישה תא םזפל לחה ףאו תונויצה יאשונב םייתורפס םימוסרפ לע יל רפיס
 .לצרה לש ודיסח לאימחרי ׳ר םג היה םירתסמב ,הארנכ ."םיפוצה רה תגספ

 היה ,שריה השמ ׳ר ,התחפשמ שאר .העודיה אריפש תחפשמ הרג בוחרה הצקב
 םינש .דובכ תארי ררועמו םלוכ ןיע ךשומ היה בוחרב ותכלבו תילכראירטפ תומד
 לש ויבא םג היה והומכ .תידוהיה הליהקה רבחו תינוריעה הצעומה רבח היה תובר
 ברכ ןהכל שקבתנ אוה .הרייעה לש לודגה יוליעה ,םיובנשריק בייל ןורהא ׳ר ,דוד ידידי
 םודרק הרותה תא ךופהל אל ידכ ,ריעז רחסממ סנרפתהו בריס שיאה ךא הרייעה
 רוביצה תא דמיל הליפתה ינפל ,תבשבו בולוקוסמ יברה דיסח היה אוה .הב רופחל

 םג דואמ ןיינעתהו דבלב שדוקה ירפסל ומצע ליבגה אל אוה לבא .עובשה תשרפ תא
 .בחרה םלועב שחרתמה לכב

 שובייל ׳ר לש ותגאד ,רלדנסה ם׳וולוו לארשי לש םיבוטה וישעמ ,ברה ירעצל
 ןורהא ׳ר לש ותונדמל ,לאיחי ׳ר לש ויתוליפת ,תבשה םוי לש ורחשב םיליהת תרימאל
 וינב רשאכ ,םימלועה ןוביר עמש אל — לארשי תיב לכ לש ״לארשי עמש״הו בייל

 .הדמשהל הקנילברטל ולבוה םירוהטה

 !ןורחא רוד דע םהינב ןורכזמ וקחמיי לב
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 ־טפשנמסדנל״ה



 ל״וודמ םיחרוא ם9 לארשיב בורטסוא יאצוי ןוגרא ידסיימ
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 לארשיב בורטסוא יאצמ ןוגרא לש ותוליעפו ותמקה

 ביבא־לת / רבהביל בקעי

 .א
 לע םג חספ אל רשא ,ןילופב לארשי־תיב ןברוח רחאל םייתנש ,1947 תנשב
 וזכרתה םש ,הינמרג ,לאהנכייר־דאבב יתיב־ינבו ינא ,וניהש ,הבורטסוא ונתרייע
 הלודג תמו .םיל־רבעמ תוצראל הריגהל ופיצש ,הטילפה תיראשמ םידוהי תובבר
 ףתתשהל אב רשא ,ל״ז ןוקלא לבייל ונריע־ןב תא הב יתשגפ רשאכ יתעתפה התיה
 השיגפב היבוברעב ושמיש בצעו החמש .וז ריעב זא הכרענש יחרזמה־לעופה תדיעווב
 — האושה ןמ ודרשש ,ונריע ינבב טעמכ ונשגפ אל ירהש ,תאזה תשגרמהו תיארקאה

 .תועמד דע השגיר רכומ ידוהי םע השיגפ לכו

 דחא דעי ךא יכ — יכונאו ןוקלא לבייל — ונטלחה תאזה תיארקאה השיגפב
 — איהו — ונינפל תחא ךרד קר יכ ,ינענכשלמ קספ אל לבייל .לארשי־ץרא — ונינפל

 .םיידוהיה םיטילפה תונחמב הברה זא רבוד הבורקה התמקה לעש ,םידוהיה תנידמ

 םילטובמו םילטב ונמע תא דקפש ארונה ןוסאה חכונ יכ ,ומע תועד־םימת ףא יתייה
 .תידוהיה הנידמל הילעה — התע אוה רקיעה יכו םייגולואדיאה תועדה־יקוליח לכ

 תובוחרב ,1949 תנשב ונשגפנ בוש רשאכ ,ונתחמש התיה הלודג םייתעבש ןכל
 לבייל לש ןורחאה ומוי דע הקספ אלש תמא־תודידי וניניב הרשקנ זאמו ביבא־לת
 ,ונריע יאצויל ןוגרא םיקהל דואמ ינויחו בושח יכ ,המוד הנקסמל ונעגה ונינש .ל״ז
 ןבל ונינפ ןכל .הצרא עיגהל זא ולחהש ,ונריע ינב ,םילועל דוחייבו ידדה עויסל
 יאצוי ןוגרא שארב דומעל תואנו ונתיינפל הנענש ,ןייטשרייפ השטמרבא ,דבכנה ונריע

 .םויה דעו זאמ החלצהב אלממ אוה ותוא דיקפת ,ונריע

 .ב

 ־לתב ,ןייטשדלוג קחצי ונרבח לש ותיבב המייקתה ןוגראה לש דוסייה תפיסא
 ןמוד .מ ,לאנברבא ,ןוקלא .ל ,ןייטשרייפ .א :ויה וירבחש דעו רחבנ הב ,ביבא
 אל ףסכ לבא ,םידסח־תולימג תפוק תמקה לע טלחוה ןכ־ומכ .הלאה תורושה בתוכו
 האר אוה םג .ןהכ םייח ,הקירמאמ ונריע־ןב לארשיב רקיב העש התוא .הב היה
 ריבסי הקירמאל ובושב יכ ,ונל חיטבה אוה .ןוגראה תמקה ןויער תא הפי ןיעב
 םרת ותיבל ובוש םרטבו ןוגראה תמקה לש התובישח תא ,םש הבורטסוא ידוהיל
 ,תואוולה ןתמ ןכו ןוגראה לש ותלועפ תישאר תא רשפיאש דבכנ ףסכ םוכס ןהכ .ח
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 ,שדח הלוע לש ותשקבש הרקמה הרק אל לבא .םהה םימיב ןהל וקקזנ םיבר הבש

 תוריל האמ לש ךסב תואוולה ונתינ הליחתב .בויחב התנענ אל ,עויסל ונריע ןב
 ףלא וליפאו תואמ שמח ,םייתאמ — ןכמ רחאלו דבכנ םוכס היה ונמזבש ,תוילארשי
 ינב ןיב םינקזבו םידדובב דוחייב ,הקוצמב תוחפשמב ונבמתו ונגאד ןמזב וב .תוריל
 ןיב תויתחפשמו הברק לש הריווא הרצי םיקקזנל הטשוהש תידדהה הרזעה .ונריע

 .לארשיל ולע רשא הטילפה תיראש

 יללחל הרבזאה־ברע תא ,תוכוסה גח תרחמל ,הנש ידמ םייקל טילחה דעווה
 תיתנש תוסנכתה לע טלחוה ןכ ומב .הנש ידמ הדיפקב םייוקמש ,םישודקה ונריע
 יוליבל ,םיכורע תונחלוש דיל ךרעיתש ,חספ דעומה־לוחב ,ונריע ינב לש היינש

 .המחו תימיטניא הריוואב אתווצב
 .ג

 םינש יגפל רבכ הלע ,ונתליהק רכז תא חיצניש רוכזי רפס תאצוה לע ןויערה
 דהל ובז אל רפסה תאצוה ויינעב תוצופתבו לארשיב ונריע ינבל תוינפה לבא .תובר

 ,םייתדה ,םייתוברתה הייח לע רפסלו דיל םטע תא לוטיל םהמ וענמ תונוש תוביס .בר

 תובר תואממ האושה־ידירש וגהנש יפכ ,הברחש ונתרייע לש םייתרבחהו םייטילופה
 ןויערה הלע תאז תחת .םיינמרגה םיחצורה ידיב ודמשוהש תוידוהי תורייעו םירע לש
 ףסכה ימוכס םלוא .וגתרייע יאצוי לש תוסנכתה־םלוא וא "הבורטסוא תיב" תיינבל
 ףסכה םוכס תא םורתל טלחוה ןכל .ןויערה שומימל וקיפסה אל ל״וחמ וחלשנש
 ש״ע יאופרה זכרמה דיל יאופר רקחמל ןרקל — רלוד 10.000 — הפוקל רבטצהש

 .הבורטסוא ישודק רכזל רמושה־לתב אביש ר״ד

 הדילש ,הבורטסוא ישודק רכזל הטרדנא ןולוחב תורבקה תיבב המקוה ןכ־ומכ
 ,םיבורמ םיישקב הכורכ ,דתיה הטרדנאה לש התמקה .םדובכל הרכזאה הנש ידמ תכרענ

 .םהילע רובגל ליכשה דעווה ךא

 המזויה תא ,הילרטסוא ,ןרובלממ סואהקא ,רשימו הינמב ושדיח םינש שולש ינפל
 ירפמ ליכמ אוה .םכינפל רפסה הנהו הבורטסוא ידוהי תליהקל רוכזי־רפס תאצוהל
 תומחלמ יתש ןיבש םימיה ןמו ורבע םימימ םהיתונורכז םירפסמה ,ונריע יגב לש םטע
 היתייומדו היתוארממ תונומת תורשע םיאבומ רפסב .רורחשהו האושה ימיל דעו םלועה

 .ונתליהק לש םיססותה םייתוברתהו םייתרבחה הייח לע תודיעמה ,הרייעה לש
 :ויה הירבחש תדחוימ תכרעמ־תדעו הלפיט הז רפסל רמותה תנבהבו ףוסיאב

 הנידע ,טסאל רודיזיא ר״ד ,רבהביל בקעי ,ץיטשדלוג קחצי ,ןייטשרייפ השטמרבא
 .שיפקוטש דוד רפסה ךרועו ןוקלא־םיובנבייא

 הבורטסוא ידוהי תיראש ןעמל ונתוליעפב תובר םינש דוע ךישמהל הכזנו ןתי ימ
 .תוצופתבו לארשיב

130 



 ןרטש רמ :ךיבמה .הניטנגראו ליזארבמ םיחרואל םינ# תלכ?
 ןדעמש ׳ה טסידגאב ייז .עניטנעגרא מא ליזארב ןופ טסעג ראפ עמאנפיוא
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 ןייטשרייס םהרבא — ודיל .1952־כ לארשיכ ןוגראה לש דסיימהו םזויה ,(ןימימ דמוע)ןהכ םייח
 ןייטשדעייפ םהרכא—םיא ןכענ .1952 ןיא םפאשכאמסדנאל רעד ןופ רעדנירג ,(סמכער)ןהכ םייח
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 רמושה־לת ,אביש םייח ש״ע יאופרה זכרמה
 ביבא־לת תטיסרבינוא ,האופרל רפסה תיבו

 1975 ץרמב 3
 דובכל

 ןייטשריופ רמ
 לארשיב ןילבול בורטסוא יאצוי ןוגרא

 ביבא־לת
 ,דבכנה ןייטשריופ רמ

 ןיבו ח״היב ןיב הרצונש תודידיה לעו דמע יל היהש שגפמה לע רתויב יתחמש
 .ב״הראבו ץראב םייחה בורטסוא יאצוי גוח

 הרקי איה וגל םכתרזע ןכאו ,"תווצמה לכ דגנכ הקדצ הלוקש" יכ ורמא ל״זח
 ונא תובר תולועפבש ירה יתלשממ דסומ ונה ונלש ח״היב יכ ףא .הבושחו רתויב
 ףא הז הרקמבש בוט המ .רובצל ונתורש תא םדהל ידכ תאזו רובצה תרזעל םיקקזנ
 יכ הבר ונתנומא .ב״הראב םייחה םכתרייע יבשות ןיבו ח״היב ןיב רשק הווהתמ
 .ןכ תושעל חמשא יכ ןבומו ב״הראב וניחא ןיב םיסחיה קודהב עייסל ונילע םילארשיכ
 לש רתויב בכרומה םוחתב םדא ־ינבל עייסל הדעונ הקיטנגוטיצה םוחתב ונתדובע
 ינפל ץועי י״ע קר תיטנג הלחמ שי ןהב תוחפשמל רוזעל ןתיג בורל .תויטנג תויעב
 םתויהב דוע םירבוע לש יוקל תולגל רשפאמ הקיטנגוטיצב םיוסמ םוחת םרב .ןיאושנה
 .םאה םחרב ותויהב רבועה תא ףיקמה ריפשה־ימ לש תוקידבל איה הנווכה .םמא ןטבב

 אוה רבודמה .סקז־ייט תלחמ לש רקס אוה ונתוא םיקיסעמה םיבושחה םיאשונה דחא
 םידליב .ןילוס־היסור לובגל לבגומה רוזא יאצוי לש םיאצאצב היוצמה תידוהי הלחמב
 תנבומ .םיתמ הלא םידלי דשמהבו ןורוועו ילכש רוגפ 2־3 ליגב םיחתפתמ םילוחה
 םיפסונ םיאצאצ יכ םיעדוי םהו וז הלחממ תמ םדליש םירוה םתואל תישפנה המוארטה
 ןוירהה עצמאב תולגל תרשפאמ ונתדיחיב תעצובמה הקידבה .תולחל םילולע םהלש
 םחיטבהלו םירוהה עיגרהל ןתינש וא (ןוירה תקספה עצובת זאו) עוגנ רבועה םאה
 ונחתפ ונא .םהל םינקמ ונאש ןוחטבהו תוחפשמה רשוא ראתל ןיא .אירב אהי םדלי יכ
 םיבחרנ םירקחמ עצבל םידתעתמו ונלש תויוחמתהה תא םיאור ונא וב הז חטשב תודובעה
 יתוקת .ךכב תומולגה תויורשפאבו תופסונ תוקידבב םכתא האלא אל .וז הלחמ יולגל
 בל ברקמ יתדות םייתניב .וניתודובע םדקל ונל רשפאי רשא רשק וניניב רמשי יכ הבר
 םכלוכ ואובת .סקז־ייט תלחמ םוחתב תודובעה רובע ונל םתמרת רשא רישכמה לע

 .םכתובידנו םכתרזע לע הכרבה לע
 ,בל ברקמ הדותב

 הדפ £ .פורפ
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 לייט־זסידיי

 .ה

 גנולקיהטנא
 לטעטש ןופ



 1932 ,לטעטש ןיא רעטסעקרא רעד • 1932 ,הרייעכ תרומזת
 0ו%!16$(וי8 !ח 40ז¥מ, 1932

 1932 ,לטעטש ןיא םידיסח רעוואמרעוועל" • 1932 ,הרייעכ "בוטרמל" ידיסח
 1ממ(0¥י5 118551111111, 1932



 עיצארגימע ,המחלמ ,ןעמארגאב

 ליח־רורב ץוביק / ארי38ש המלש

 ןעמענ טימ לטעטש א
 ןטימ רעטרע לייוו ,באגוצ א טימ ,ןעמענ ענעדישראפ טגאמראפ טאה עווארטסא
 רעבירעד .ןטנגעג ענעדישראפ ןיא ןוא ,עכעלטע ןליופ ןיא ןעוועג ןענעז ווורטסא ןעמאנ
 סעינרעבוג 10 יד ןופ עגייא) יקצעלדעש ווורטסא :ןענעכייצאב ךיוא טזומעג ןעמ טאה
 ןעמאנ רעד לייוו ,אקסייבעלעכ ווורטסא ;(דנאלסור ןשיראצ ןופ טשרעהאב ,ןליופ ויא
 ,ךאב טרפב ,גנוריגער רעווקסאמ רעד ןופ קיטילאפ־עיצאקיפיסור רעד ןכארפשטנא טאה

 ,יקסאלדאפ וויחטסא ;רעניארקוא ענוואלסאווארפ טגיווועג ןבאה טנגעג רעזדגוא ןיא זא

 .טנגעג רעשאלדאפ ןיא ןגעלעג זיא טרא סאד לייוו

 ־בלעז ןראוועג זיא ןליופ זא ,המחלמ־טלעוו עטשרע יד ןקידנעראפ ןכאנ רעבא
 — עווטסדווועיאוו רעבילבול רעד ןיא ןסאלשעגנייא ןראוועג עווארטסא זיא ,קידנעטש

 ךיוא לטעטש סאד טאה םעד רעסיוא .יקסלעבול ווורטסא ןבילבראפ ןיוש זיא׳ס ןוא
 טזייוו ."םינאראנ רעמעלעכ" וצ ךעלנע ,"סעזאק רעווארטסא" — ןעמאנוצ א טאהעג
 .ןעמאנוצ רעד םעד ןופ ןוא — ןגיצ ךס א ןעגיפעג דיז לאמא ןבאה טרא םעד ןיא זא ,םיוא
 ראב .ןאראפ טשיב ןענעז ןטנעמוקאד עיונעג ןייק ? בושי רעקיזאד רעד זיא טלא יוו
 ןביוהעגנא ןבאה ןדיי ראב יוו ,ןעמוקעגפיוא זיא בושי רעד זא ,ןייז רעשמ דיז ףראד ןעמ

 טשינ ייז ךרוד ןענעז ,טלייצרעד ןבאה םינקז יד יוו טיול .ןליופ ןיא ןצעזאב וצ דיז
 ,ןשינעעשעג עשיראטסיה וצ טסאפעגוצ ראנ ,סעטאד עיונעג ןייק ןראוועג ןבעגעגנא

 עשינאפאי־שיסור יד ;הפירש עטייווצ יד ,הפירש עטשרע יד :יוו ,ןקילגמוא עלאקאל רעדא
 ךיוא .ןשינעעשעג ערעדנא ןוא — עימעדיפע עסיורג יד ;הפיגמ עטשרע יד ;המחלמ
 ןטלאהטנא ןבאה ,תורבקה־תיב ןפיוא קידצ ןסיורג א ןופ להא רעד ןוא ם׳הבצמ עטלא יד

 .עווארטסא ןיא בושי ךשידיי םענופ סעטכישעג דס א

 ריוא יוזא ,ןעמענ ענעדישראפ טימ טנכייצעגסיוא ריז טאה לטעטש םאד יוו טקנופ
 רעדא גנונעכייצאב רעייז ןעמוקאב ןבאה עכלעוו ,תופוקת ענעדישראפ ןעוועג ןענעז
 ןייק עיצארגימע עטשרע יד ןביוהעגנא ריז טאה ,טרעדנוהראי ןקיטנייה ןיא .ןעמאנ
 ןפאלטנא זיא רע" זא ,טנבייצאב טנארגימע אזא ןעמ טאה לטעטש ןיא דאנ .עקירעמא
 *עמא" ןפורעג ןעמ טאה עווארטסא ןיא תוחפשמ ענעבילבראפ יד ןוא ,"עקירעמא וייק
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 ןענעז ,הנידמ סעסובמאלאק ןיא ןגארטעגפא דיז עטשרע יד ןבאה סאוו יד ."סעצנאקיר
 ־רעטילימ םוצ ןלעטש טפדאדאב דיז ןבאה טאוו ,סעקינוזיזירפ ,ג .א יד ןעוועג לייט א
 ייז טאה ,יימרא רעשיראצ רעד ןיא ןראי דס א ןעניד וצ וויטקעפסערעפ יד ןוא טסניד

 ןכאנ ןוא .ץעזעג ןטימ ןאט וצ טאהעג ןבאה סאוו ,עכלעזא ריוא ןעוועג .ןקארשעגפא
 ןגעק דנאטשפיוא םעניא סרעמענלייטנא יד ןגלאפראפ ןעמונעג טאה׳מ ןעוו ,1905 ראי
 .םי טייז רענעי ףיוא טלקמ א ןכוז טזומעג עווארטסא ןופ ןדיי עסיוועג דיוא ןבאה ,ראצ

 עגאל עשימאנאקע ערעווש יד — ןעוועג זיא ןרירגימע וצ סיוטש רעקידרקיע רעד ראנ
 ךס א ןגיווואב טאה םאוו ,הסנרפ דאנ געיעג רעד ןוא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ
 ןא ןסאשעג דיז ןטאטש עטקינייראפ יד ןיא טאה ,טייצ רעד טימ .ןרעדגאוווצסיוא
 הפוקת רעד ןיא לטעטש םעד ןפלאהעג ךס א טאה עכלעוו ,טפאשנאמסדנאל רעווארטסא

 .תומחלמ־טלעוו עדייב ןשיווצ

 ןביוהעגנא דיז לטעטש ןיא טאה ,המחלמ־טלעוו רעטשדע רעד ןופ דורבסיוא ןזיב
 *סנבעל ןטלא ןגעק ןעוועטנוב ןעמונעג דיז טאה עכלעוו ,גנוריפנא עיינ א ןרימראפסיוא

 .רעגייטש

 רעד ןופ ןראי יד ןיא טכאמעגכרודא לטעטש סאד טאה טייצ ערעווש סרעדנוזאב א
 ןיא .דנאלסור ןגעק טפמעקעג טאה דנאלשטייד־דיירטסע ןעוו ,המחלמ־טלעוו רעטשרע
 יד דיוא .סטוג־ןוא־באה ןצנאג ןטימ טנערבראפ לטעטש םאד טרעוו 1915 טסוגיוא

 .עווארטסא ןופ ןפיולטנא ןדיי עלא .דיוד ןטימ קעווא זיא ליש עקיטכערפ

 עטלא ערעייז ןיא קירוצ ןדיי ךס א ןעמוק ,לטעטש סאד ןצעזאב ןשטייד יד ןעוו
 רעפרעד עקימורא יד ןיא דיז ןטלאהאבסיוא םאד .טרעטשעצ ןענעז בור רעד סאוו ,ןעמייה
 עווארטסא ןיא ןעגנוניווו יד ראנ ,סנבעל ערעייז ןטיהעגפא זיולב טאה דעלטעטש ןוא

 .טנערבעגפא ןראוועג ןענעז

 .קיגנעהפאמוא טרעוו ןליופ ןוא לטעטש סאד ןשטייד יד ןזאלראפ 1918 ראי ןיא

 עווארטסא ןייק ןיידא סעצוואכאלאב יד טימ רעניארקוא יד ןענעז טייצנשיווצ ןיא ךאנ
 ־לאב ןכאנ ,יימרא עטיור יד — רעטעפש .טביורעג ,טעדנעשעג ,טרימארגאפ טראד ןוא
 ןעגנורעדנע עלא יד .ןפיולטנא קירוצ רעייז ןוא — ןליופ ףיוא לאפרעביא ןשיטסיוועש
 דעווש דימת טאה ,טכאמ רעלאקאל רעדא רעלארטנעצ רעד ןופ דיז ןשיוט םאד ןוא
 עלא יד ןופ תונברק עטשרע יד ןעוועג ןענעז דימ .גנורעקייעפאב עשידיי יד ןפארטעג

 .ןקילגמוא

 רעד ןיא ןבעל עניימעגלא סאד ןעוו ,ןראי רעקיצנאווצ יד ןופ בייהנא ןיא דאנ
 ־גיירא בושי רעזדגוא דיוא זיא ,ןריזיליבאטס ןביוהעגנא דיז טאה ןליופ רעקיגגעהפאמוא
 .רעטרע ענעדישדאפ ןופ קירוצ ןעמוק ןדיי .עיצאזילאמראנ ןופ דאירעפ א ןיא ןטערטעג
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 *תילביב ,סעיצאזינאגרא ,ןעייטראפ טימ — דיז טלקיווטנא ןבעל עבעלטפאשלעזעג סאד
 .ןענייראפ ,ןקעט

 עשימאנאקע ערעווש יד ,ךליופ ויא םזיטימעסיטנא רעד — הפוקת עקידרעטעפש א
 ־ץרא ןייק זוא םיל רבעמ ,טעטש עסיורג יד תא ןדיי ןופ גנורעדנאווסיוא יד ןוא עגאל

 .לארשי

 ןעגנונעפאה טימ ,ןשינעעשעג עשיטאמארד דס א טימ הפוקת א ןעוועג זיא םאד
 .ןעגבושיוטנא — קינידו טשינ טימ ריוא יוו ,ןעמיורט ןוא

 תושירפ עשידיי

 ־חרזמ .שפעיוו ןוא גוב ןבייט יד ושיווצ ,טרא שיגעטארטס א ףיוא טגיל עווארטסא
 — טייז־םורד .וואטראבול — טייז־־ברעמ .עוואדאלוו טאטש יד ןוא גוב רעד — טייז

 רעטעמאליק 35 — ןילבול ןוא .ןדיראי־ראי עטמיראב עריא טימ ,ענשטבעל לטעטש סאד
 .לטעטש רעזדבוא ןופ רעטעמאליק 18 ,וועצראפ — טייז־ןופצ .טאטש רעזדנוא ןופ

 עשיפראד א — םודא ןוא ,רעטרע ערעדנא ןופ טאטש יד פא טלייט דלאוו רעסיורג א
 ־סיורא טכער רעד טימ ,עימאנאטיוא עזעיגילער טאהעג טאה טאטש יד .גנורעקלעפאב
 ,םיטחוש ,םינייד ,םינבר ןטלאהוצסיוא ,הליהק רעד ךרוד ןרעייטש ןענאמפיוא ןוא ןגיילוצ

 ןרעייטש־טאטע ןופ ןעוועג זיא הסנכה יד .הרות־דומלת ןוא תורבקה־תיב א ,םישמש
 .הטיחש ןופ לאצפא ןוא

 ןופ ןדנאר יד ןיא ,תוחפשמ 1200 ךרעב טלייצעג ןבאה םרעניווונייא עשידיי יד
 לטעטש ןיא טייהרעמ יד .םירעיופ עלא טעמכ ,גנורעקלעפאב עבעלטסירק א — טאטש
 רעד זיב .ןעגנוניווו ,לדנאה ,ןטפעשעג ,ןטאטשראוו עריא טימ ,עשידיי א ןעוועג זיא
 ןופ ,ןשטנעמ עמאזטעברא ןופ לטעטש א ןעוועג םאד זיא ,המחלמ־טלעוו רעטשרע
 עשידיסח יד .20 יוו רעמ — ןעיירעבראג :תוסנרפ ענעדישראפ ןוא ןטביש יילרעלא
 עקסראבראג ןיא .ןשטנעמ טקיטפעשאב ראנ ,טעבראעג טשינ ןיילא ןבאה םיתב ילעב
 ןעוועג ,רעטעברא יד טימ ןעמאזוצ ,םיתב־ילעב יד ןענעז ,אצינימשיט רייט םייב ,לסעג
 ןוא שזדאל ןעוועג תא קראמ־ץאזפא רעד .רעדעל יד ןטעבראסיוא םייב טקיטפעשאב
 ןכעלרעי םוצ ,ענשטגעל ןייק רעדעל טריפעג טאה ןעמ .דנאלסור ךיוא יוו ,טנגעגמוא
 ןעיירעבראג יד םודא .דנאלסור ןוא ןליופ רעביא טמיראב ןעוועג זיא רעכלעוו ,דיראי
 ־ראפ א — סרעלקעמ .רעדעל יד ןטעבראוצסיוא ,לעפ עיור ןופ םירחוס ןעוועג ןענעז
 .ןטאטשראוו־רעדיינש ןוא ־רעטסוש יד טציא .טנעמעלע רעכעלטפאשטריוו ,רעטגייווצ

 ־ןוא־דרעפ וצ םנעמיר ;(ןעגנולעטשאב ףיוא) ״ענוואמז״ ,(עיצקעפנאק) ענטעדנאט
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 ־דנעה־דרעפ טבש א ריוא ןעוועג .סרעיירד־קירטש ,סרעבאמ־לטיה ,סרענשזריק ,ןגאוו
 .תוחפשמ דס א ןעמונעגמורא טאה םאוו ,הסנרפ־ילעב ,סרעל

 הלווע ןא ןעגנאגאב ייז ןגעק זיא׳מ זא ,ליפ ךיא .תורוש ראפ א ןעמדיוו ייז ליוו ךיא
 ־סוחי ןייק טשיב טימ םענייא אזא טנכייצאב ןעמ טאה רעלדנעה־דרעפ .טייצ רענעי ןיא
 עטייוו ףיוא ןעוועג קידנעטש ,רעטניוו ייס ,רעמוז ייס ןענעז ייז .גנוקיטפעשאב רעקיד
 לאמא טאה׳מ .ןעגנושארעביא ענעדיישראפ ןענאטשעגסיוא זיא׳מ .ןדיראי ףיוא ,תועיסנ
 ־עשאב עקידעבעל ,דרעפ" :טגאלקאב ךיז ייז ןבאה ,הרוחס יד ןפיוקראפ טנאקעג טשינ

 דרעפ א ןעלדנאהנייא םייב ,םירעיופ יד ."רענייב יד פא רימ ןסע ייז .ןסע ןליוו ,ןשינעפ
 .דיי־גנואיורטראפ רעייז טאהעג ויוש ןבאה ,טפאשטריוו רעייז וצ

 ־סנבעל עלא ןופ םירחוס עקיטרא יד ,םלוכ לעו .םירחוס־המהב יד — טציא
 ייברעד טעבראעג עלא טעמכ ד ןעיירעקעב .קינלעצ ,ןזייא ,רוטקאפונאמ — ןעלקיטרא
 ריוא ןעוועג .הלח יד ןוא טיורב םאד טפיוקראפ ןוא החפשמ רעד טימ רעדא ,ןיילא
 :ןפיוה עשיצירפ יד טימ טלדנאהעג — ערעסערג .סרעייגפראד ןוא םירחוס ־האובת

 ,ןראק ,ץייוו ייז ןופ ןעמוגעגפא ןוא ןשינעפרעדאב ערעייז ראפ הרוחס יד טלעטשעגוצ
 ןה ,תואוולה טימ ןפלאהעגסיורא ןוא רעדעס־ןטכורפ ערעייז טרידנערא ,ראטנעווניא
 ןוא שטשראב — יירעיורב א — ףיוה סעדייז ןיימ ןוא .ןמוזמ טימ ןה ,תורוחס טימ
 טפאש טנאקירבאפ רעדעי ןוא .טייצ רענעי טיול ןעגנוטבירנייא עלא טימ ,ריב־ץלאמ
 ־ץלאמ ןריצודארפ וצ ןטשרעג טסקאוו׳ס ווו ,רעדלעפ ענעגייא ףיוא ףאטשיור לייט א
 ןוא רייט ןופ טקאהעג רעטניוו ןעמ טאה זייא םאד .ןריוורעסנאק וצ סרעלעק .ןפאה
 רעד ןיא זייא סאד ןסאפנייא םייב טעבראעג ןבאה סרעלומ .סערעיזא עקימורא יד ןופ
 עסיורג יד ןיא ,זומת שדוח ןיא זיא׳מ ןעוו .ןקאלב עכיילג־שירטעמיס ןיא ,עינוואדאל

 .םידגב עקידרעטניוו ןיא ןאטנא טזומעג ךיז ןעמ טאה ,סרעלעק יד ןיא פארא ,ןציה

 רעטעפש .רעטסיימ־ריב רעד ןעוועג זיא ,יירעבראג ןייז ץוח ,ה״ע רעטאפ ןיימ
 סעדייבעג יד טימ טלגנירעגמורא ,ףיוה ןיא .ןעשיז רעדורב ןיימ ןבעגעגרעביא סאד
 ,עמעווקאב ןיא ,רימ דיוא יוו ,תוחפשמ עטנעאנ יד טניווועג ןבאה ,יירעיורב רעד ןופ

 יד רעבא .ןקאלאפ בורל — רעטעברא יד .סעדייבעג ענרעצליה ךיוא ןוא ,עטרעיומעג
 ־ילעב עשידיי ןופ ןענאטשאב ןענעז ,ןטאטשראוו עשיטאטש ערעדנא ןוא ןעיירעבראג
 ־םייבר ענעדישראפ ןופ ,עשידיסח — םיתב־ילעב עלא .רעטעברא עשידיי ןוא םיתב

 .עזעיגילער עלא טעמכ רעבא ,עשידיסח ,רעטעברא יד ןופ לייט א ךיוא ,סעיטסאניד

140 



 םידמלמ ערעזדמא

 יד טליפעגסיוא ןבעל עזעיגילער סאד טאה ,הפוקת ןוא ןעגנוגנידאב עבעי ןיא
 —״סניציבר״ יד ןוא ,ךעלגניי יד ראפ — םירדח יד .געטנכאוו יד ןוא םיבוט־םוי ,םיתבש

 ץלא —תוטנרפ־באמצ יד יוו ,סניציבר יד רעבידו ערעייז ,םידמלמ עניימ .ךעלדיימ יד ראפ
 ,דמלמ־יקדרד רעד ,יבר רעטשרע ןיימ .רדח ןבלעז ןיא רעדא ,גנוניווו רעבלעז רעד ןיא

 בייוו ןייז — הנשמ ןוא דמלמ־שמוח בייל־המלש .ךעלאק ,ענפאוו טימ טלדנאהעגוצ טאה
 .סקאלפ ןוא לאוו יד טבראפעג ןוא םירעיופ ראפ ןעלטראג טעבראעגסיוא טאה ןיציבר יד

 .ןפעלהטימ לאמא ןוא ןקוקוצוצ דיז טאהעג ביל רעייז ןבאה רימ

 רעקסירט א ןעוועג זיא רע .םיתילט ,םירפס טפיוקראפ ריוא טאה קינאפס םולש
 גנוטכירנייא יד ,ץאלפ םעד ןבעגעג רעטאפ ןיימ טאה ,לביטש רעקסירט ןראפ .דיסח
 הליפת־לעב ןוא ל״צז דיגמ רעקסירט ןופ דיסח א ןעוועג דאנ זיא רע .תואצוה יד ןוא
 ־םימי יד ןיא ןענעז ,דעלעמיטש עקידנעגנילק טימ ךעלגניי דאנ ןוא דיא .לביטש םעניא
 ןייז סאוו טימ .םידיסח רעקסירט ריוא ,םירפא ,לבייל :םיררושמ ענייז ןעוועג םיארונ
 זא ,קנעדעג ךיא ראנ ;טשיג ךיא קנעדעג ,טקיטפעשאב דיז טאה םירפא רעטאפ
 ןוא ןגיוא ענייז טכאמראפ רע טאה ,תופקה יד טימ טצנאטעג טאה׳מ ןעוו ,הרות־תחמש
 ןבאה ,גראווניילק ,רימ .ליומ ןיא רעגניפ יד טימ טפייפעגוצ ,ןעגנוזעג קידתובהלתה
 .טלעטשעגפא ךיז םירפא דיוא טאה ,ןראוועג דימ ןעגעז רימ זיב ,ךעליירפ ןעגנוזעגטימ

 סאד לאז׳מ זא ,טייקדימ ןופ ןלעטשוצפא טשינ דיז ידכ ,טכאמעגפא ןבאה דעלגניי רימ
 .ןגייווש עפורג עטייווצ יד לאז ,ןעגניז טעוו לייט ןייא ןעוו .ולייט ייווצ ץא ןכאמ
 טגרעלעג דיא באה םיא ייב .טשינ םירפא ׳ר רעבא ,ןראוועג דימ עקאט ןענעז רימ
 רע .טאהעג טשינ רע טאה הסנרפ עטייווצ ןייק .טירשראפ ןא ,ראי יירד ,םינמז םקעז
 *עטלאהאב ,ךעבעג ,טאה רע .ןלטב א ןעוועג .לזמ ןא רעבא ,תונכדש טריבורפ טאה

 .םידיסח יד ייב ןעמונעגפיונוצ תואצוה יד ,עקירעמא ןייק קעווא טזומעג טייהרענ

 ןעוועג .ןאמשיפ עלעקנעי דמלמ ןטמיראב ,ןסיורג םייב טגרעלעג דיא באה דאנרעד
 ןוא לארשי ןיא דיז טניפעג לקינייא ןא םנייז) .םידימלת עטלייצעג ריפ ראנ םיא ייב
 .יירעקעב א טאהעג ןבאה רעטכעט יד טימ ןיציבר יד .(טפאשנאמסדנאל רעזדגוא ןיא זיא
 ןיב ךיא דיוא ,רעקיטכיזצרוק א ןעוועג זיא רע .ץבר םעד טאהעג ביל טשינ באה ךיא
 .ןעזעגסיורא טשינ םינפ ןייק טאה׳מ זא ,טאהעג רע טאה דראב א .רעקיטכיזצרוק א

 *ראפ טלאוועג טשינ טאה רע .טקעמשעג טשינ רימ ןבאה דראב ןייז ןופ ראה יד ריוא

 .רועיש םעד ןבעג רימ ןעמוקעג טייצ וצ טייצ ןופ רע זיא ,תודמלמ רכש ןייז ןריל

 טימ ץבר םענעעזעגנא םעד טלאוועג טשינ ךיא באה ,ןמז םעד ,רעטניוו ןייא יוו רעמ
 ."פאק ןטפאטשראפ" א ןעמוקאב באה דיא ןוא — דראב רעסיורג ןוא ןגיוא עקיטכיזצרוק יד
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 ,רעפעטש א — הסנרפ עקיטייז ןייז .ס׳חנ השמ דמלמ םוצ ןעגנאגעגרעביא ןיב׳כ

 באה םיא ייב אקווד .ןכדש א ריוא זייוולייט ןוא ,םרעטסוש יד ראפ םעוועלאכ טיינעג
 ץא רעפיט וענרעל סאד ןייטשראפ ןביוהעגנא ןוא "פאק םענעפא" ןא ןעמוקאב דיא
 יוזא .טלייווראפ זייוונטייצ ךיז ןעמ טאה ןענרעל םייב ."לופליפ" םעד ןעמוקאב ביל
 רע זיא ,יירעפעטש ,דאפ ןייז ייב ןטעברא טזומעג רע טאה טייצ רעיירפ רעד ןיא דו
 .ןפאלש טזאלעג םיא ןבאה רימ ןוא — רועיש םעד זדנוא ןבעג םייב ןראוועג ןפאלשטנא

 .עקירעמא וייק טרירגימע רעטעפש ןבאה החפשמ ןייז ןוא רע

 ןענופעג דיז טאה עכלעוו ,הבישי רעד ןיא ןעגנאגעגרעבירא דיא ויב ,ס׳תג השמ ןופ
 למהרבא טנרעלעג זדנוא טימ טאה בייהנא ןיא .ליש רעד ןיא םירדח עקיטייז יד ןיא
 .ריאמ היעשי דמלמ ןטמיראב םייב טגרעלעג דיא באה דאנרעד ,ףד א רעציוואכלאק

 רעדעי ןוא טרזחעגבייא דיז ןעמ טאה גאטייב .רועיש א ןבעגעג גאט ןדעי טאה רע
 .רועיש ןקיטכיוו ןייז טצעזעגראפ רע טאה סנגראמוצ .תולאש ענייז טגערפעג טאה

 .גאגאדעפ רעסיורג א ןעוועג זיא רע

 לטעטש ןיא זיא ,ןובשח ןוא שידיי ,שיליופ ,שיסור יוו ,םידומיל עכעלרעסיוא ראפ
 ,תיבה־לעב רעכעלגעמראפ א ןעוועג לאמא זיא רעטאפ ןייז .רעקוצ דוד רערעל א ןעוועג

 .טנרעלעג דיז דיוא ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןראפעצ ךיז ןענעז סאוו ,רעדניק ליפ טימ

 ןא רעבא ,עקירעמא ןופ לטעטש ןיא ןעמוקעג קירוצ טייצ א דאנ זיא רעקוצ דוד
 ןבאה ייז ווו ,גנוניווו ןיא ריז ייב "לוש" יד טנפעעג יורפ ןייז ןוא רע ןבאה .ןראלאד
 סערדא ןא דיוא יוו ,רעלעטשנווירב א ןופ ווירב א ןביירש ,"לזירג הרוש" א טנרעלעג
 .ןטאבראפ ןעוועג זיא סאד לייוו ,םייהעג ןיא טנרעלעג ייז ןבאה שיליופ .שיסור ףיוא

 רעטמיראב א ןראוועג לאמטפא ןוא "טעטיסרעווינוא" ןיימ טקידנעראפ םיא ייב באה דיא
 דיא .עקירעמא ןיא רעבעמ ערעייז טאהעג ןבאה סאוו ,רעבייוו יד ראפ רעביירשנווירב
 טאה ,(עלהמלש ןוז א טאהעג טאה יז) רעטומ ס׳לסיז לבייל ,עינעה יוו דיז ןאמרעד
 ,ידו יוא" :ןבירשעג ריא ראפ באה׳ב טאוו טנעיילעגרעביא באה׳כ ןעוו ,טגייוועצ ריז

 ׳ד ןצראה ויא רימ ייב ריז טוט םע טאוו טסווועג וטסאה ןענאוו ןופ

 דושל ,ןובשח טנרעלעג ןיילא ןוא פעק עקבילפ טאהעג ןבאה םירוחב־שרדמ־תיב יד
 .ןטייווצ םעד טגרעלעג דיוא טאה רענייא .ןכארפש עדמערפ וליפא — לאמלייט ,שדוק

 סרענרעלניילא

 :םרענרעלניילא ,םירוחב עכעלטע ןגעוו ןלייצרעד ליוו דיא

 ןעוועג זיא רע טאוו םעד רעטיוא .ןיזוק א רעניימ ,ריפס ס׳השמ םהרבא ןורהא
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 שטייד ,שיסור ,שיליופ ,קודקיד טימ תירבע טנעקעג ךיוא רע טאה ,רענרעל רעטוג א
 .טסיטאמכאש רעטוג א ןעוועג ריוא רע זיא םעד וצ .עירעטלאהכוב ןוא

 זיא ,ץילגיטש לאומש ,רעטאפ ןייז .רבח רעמיטניא ןיימ רעטעפש ,ץילגיטש לשריה
 טוג א טאהעג טאה לשריה .רעדניק יד ריוא ןוא טעבראעג ןיילא ,רעבראג א ןעוועג
 טימ ןעוועג זיא רע .שרדמ־תיב ןיא ןענרעל רעטייוו טזאלעג םיא ןעמ טאה ,עלעפעק

 ןעוו .סרענרעל יד ייב ןוא םיתב־ילעב יד ייב טבילאב ,רימ ןופ רעטלע ראי עכעלטע
 ןיא םירפס םי םעניא ןריטנעירא טנאקעג טשינ דיז ןוא רפס א טפראדעג טאה ןעמ
 טרעטעלקעגפיורא לענש רע טאה .םיא וצ ןדנאוועג ךיז ןעמ טאה ,שרדמ־תיב ןסיורג
 ןופ ןעוועג טשינ זיא רעטאפ ןייז .ןענופעג ךיילג ןוא םירפס יד טימ סעצילאפ יד וצ
 .ןעלשריה יוליע םעד טנעקעג טאה סאוו ,יבר רעמעלעכ ןופ דיסח א רעבא ,םידמול יד

 ־רא ןענעז ןעיירעבראג יד ןיא ןוא ,גירק־טלעוו עטשרע יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןעוו
 רעד .טעברא רעד וצ ןעמונעג רעטאפ רעד םיא טאה ,תואיצמ־רקי א ןעוועג רעטעב
 ןוא ווירב־גנונעראוו א טקישעגגיירא םיא טאה ,ןופרעד ךיז קידנסיוורעד ,יבר רעמעלעכ
 ןוא יירעבראג רעד ןיא טעברא רעד ןופ ןעיירפאב יוליע םעד םשה ןעמל" גנורעדאפ
 טאה רעטאפ רעד ."ןואג א טסקאוו רע לייוו ,ןענרעל שרדמ־תיב ןיא ןקיש קירוצ םיא
 ןרעדנא ץנאג א רימ ןענעגעגאב ,המחלמ רעד דאנ ,רעטעפש .ןיבר םעד טגלאפעג
 טאה רע .םידומיל ערעדנא ןיא דימתמ א רעבא ,רענרעל םיוא ,ךעיירפ" א ,לשר1ה
 .קיטאמעטאמ טנעקעג טוג .שילגנע ךיוא — ייז ןשיווצ ,ןכארפש טנאקעג ךעלטנירג

 .ןטסעמראפ יד ןיא ןענווועג קידנעטש .רעמיווש רעטסעב רעד ןעוועג רע זיא ,םעד חח

 לטעטש עצגאג סאד טעמכ טאה ,קיטיירפ ,רעמוז ."סוחי" א ןעוועג זיא טראפס רעד
 ,טעקאנ־םדא — רענעמ יד .עקנאל סריפאס םיטאמ ייב דייט־לסעק םעניא ןדאבעג ךיז

 .רעדמעה ןיא ,טייוו ץנאג ,ןעיורפ יד ןוא

 ןעוועג טשינ ןיוש זיא ,ןביוט ןעללפ ןזאל סאד ןוא רעטניוו ןיא ריז ןשטילג ןגעקאד
 ץארט ,ואט וצ םאד טאהעג ביל טאה לגניי סעדעי רעבא .סרענרעל יד ןופ ןינע ןא
 םענייא אזא ביול ןקירעביא טשיג טימ ןגעלפ טייל עמורפ .ןרעטלע יד ןופ טאבראפ םעד

 .רעפאכ־ןביוט א ,רעשטילג א :ןפורגא

 .שרדמ־תיב ןייק ןיא טשינ ןוא םירדח יד ןיא טנרעלעג טשינ ןבאה ךעלדיימ יד

 ןענעייל ןוא ןביירש ,ןענעוואד טנרעלעג ייז טאה עכלעוו ,ןיציבר א טאהעג ןבאה ייז
 אזא ןייגוצכרוד טייקכעלגעמ יד טאהעג ןבאה רעבייוו עלא טשינ .הניארו־הניאצ יד
 ־באנ רעבירעד ,ןענעייל ןוא ןענעוואד טנאקעג טשינ עקאט ייז ןבאה ."טעטיסרעווינוא"
 ןוא הניארו־הניאצ יד ןעבעייל סאד יוו ,ליש ןיא ןענעוואד סאד סנירענעק יד טגאזעג
 ליש ,םישרדמ־יתב יד ןיא רענעמ יד יוו ,באב־העשת ךיז ןאמרעד ךיא .לכיב־השעמ א

143 



 ןוא קירעדינ ,קנעב עטיירדעגרעביא יד ףיוא ןקאז יד ןיא ןציז ,ךעלביטש־םידיסח ןוא
 ,דליב םאד דאנ עז דיא ד ןעמייה יד ןיא חא ."הבשי הכיא" ןוגינ־הכיא ןטימ ןגאלק

 ןוא תונכש טימ טלגנירעגמורא ,עלעקנעב קירעדינ א ףיוא טציז ה״ע עמאמ ןיימ יוו
 ־תיב וברוח םעד ןגעוו הניארו־הניאצ רעד ןופ שידיי ףיוא טנעייל ןוא דעלדיימ־טסניד
 יד ןופ ןעיירעשעה ןוא ןענייוועג יד .עשרה םוטיט ןופ ןעגנוקינייפ יד ןוא שדקמה
 רעטייוו ידכ ,ןלעטשפא לאמ עלא דיז זומ רעטומ ןיימ .ןעמעלא ןריר סנירערעהוצ
 טלאוו ןברוח רעד דיילג ,טנייוועג ןבאה רעבייוו יד ןוא .ןברוח ןגעוו ןענעייל ןענאק

 ...ןטכענ טשרע ןעשעג

 םיבוט־םוי ןוא םיתבש

 טאה ,םצעב ? לטעטש ןיא בוט־םוי ברע רעדא תבש־ברע רעד ןעזעגסיוא טאה יוו
 לייוו ,דאוו עצנאג יד ןסייהעג טאה תבש־ברע רו טקנופ ,ראי ץנאג א ןסייהעג חספ־ברע

 .םישדח ןוא ןכאוו ,געט טיירגעג דיז ןעמ טאה ייז וצ

 ,ןשראק סרעשנאג ןיא ןגיילוצנייא טאהעג ןעניז ןיא ןעמ טאה ,תועובש דאנ ןיוש

 ףיוא ץלאמש־ןזדגעג ןזאלעגסיוא ןעמ טאה הכונח .ןעמיולפ — רעטעפש ,דעלרעפנייוו
 טאה ןעמ .דירי חספ־ברע רעתמא רעד ןביוהעגנא טשרע דיז טאה םירופ דאנ .חספ
 .חספ דובכל דיש ןוא םישובלמ עיינ טיירגעג ןוא ןטעב יד ןיא ץמח ןסע וצ טרעווראפ

 וצ ןעמונעג זדנוא םירופ דאנ דלאב טאה ,ה״ע רעטומ ןיימ יוו ,קנעדעג דיא
 הרוחס ןעלדנאהוצנייא טפעשעג־טינש ןיא ,חעטומ ה״ע םנאקלא לבייל) ןעטיא־היח

 .ךעלגוצנא ןוא דעלעקטאפאק ראפ

 ־םוי ברע ןוא םיבוט־םוי עלא ןענעכערוצסיוא טרא ליפ וצ ןעמונראפ טלאוו׳ס
 סנירג ןטימ טוג דיז טקנעדעג תועובש .םיגהנמ ענייז טימ בוט־םוי רעדעי יצ ,םיבוט
 סאד ;םיארונ־םימי יד טצירקעגנייא ריז ןבאה סרעדגוזאב ץגאג ןוא ;תומדקא ןוא
 ;ןענעוואד םאד ןוא ;ןרעטיצ רעסאוו ןיא שיפ יד וליפא זא ,ארומ יד ;תוחילס וצ ןייג

 טייהנגעלעג יד טאהעג טפא טשינ דיא באה דניק םלא .ראכ א טימ ןזח א — ליש ןיא
 ןדייז ןיימ ייב תילט ןרעטנוא ןסעזעג ןיב׳כ לייוו ,ןענעוואד ןוא ןעגניז ןרעה וצ ייז
 רעטאפ ןיימ סאוו ,לביטש רעקסירט ןיא ,ה״ע ןטאט ןיימ ייב רעדא ,ןאמרעקוצ ןורהא
 גניז ,"דעלקיטש" עשינזח עלא יד ןעק דיא רעבא .ןעגעוואד םוצ ןבעגעגרעביא טאה

 ...פא סע טגנילק םישנ תרזע ןיא וליפא זא ,יוזא םיוא ייז
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 םעטש ןיימ

 טאה ,(1900 רעבמעצעד 20 םעד) ס״רת תבטב ׳ו ןראוועג ןריובעג ןיב ךיא ןעוו

 .ריפס המלש לאומש ןדייז־רעטלע ןיימ ךאנ ,המלש־לאומש ןבעגעג ןעמאנ א רימ ןעמ

 ,ןוז ןייז ןבעג ןענאק וצ ןגעמראפ א טלמאזעגנא טאהעג טייצ רענעי וצ ןיוש טאה רע

 ןבאה סרעטעפ־סעמומ ערעדנא טימ רימ ווו ,ףירה א טימ יירעיורב א — ריפס םיטאמ

 ןכלעוו ,זייא ראפ סרעלעק טימ ,ןעגנוטכירנייא עלא ןעוועג טראד ןענעז׳ס .טניווועג

 רעסאוו ,רעדלעוו ,רעדלעפ ןעוועג ןענעז׳ס .טייצ־רעטניוו ןפאשנייא טזומעג ךיז טאה׳מ

 ־סיולק םייב ןוא .רייט סעסיטאמ ןסייהעג עקאט טאה םאוו ,ךייט ןופ ןגיוצעג ןעמ טאה

 רעסיוא ,רעטאפ ןיימ .ןפאה ןוא ץלאמ טנקורטעג טראד טאה׳מ .עקנאל סעסיטאמ — רעט

 .עשיז רעדורב ןיימ ךיוא — רעטעפש ,רעטסיימ־ריב ןעוועג ריוא זיא ,יירעבראג ןייז

 רעד ןבעגעג טאה עדייז־רעטלע רעד םאוו ,יירעיורב רעד ןופ ףיוה םעד ןגעקטנא

 ןיא .תומהב ראפ ןלאטש ןוא יירעבראג א ראפ ףיוה א ןעוועג טראד זיא ,רעטבאט

 ןופ ףיוה רעד ןענופעג ריז טאה ,וועצראפ ןופ קידנעמוקניירא ,לטעטש קע ןרעדנא

 זיא טייז רעד ייב .םיצירפ עסיורג יד טימ טלדנאהעג טאה רע .סעלעבייל עשטמהרבא

 עטלא יד ווו ,רעזייה עטרעיומעג ,עסיורג ערעדנא ךיוא .קייטפא עשיטאטש יד ןעוועג

 ־טגארפ םעד רעסיוא ,טאהעג טאה ,לענאבראב רעטלא־לאימחרי ןופ רעטומ יד ,עטיג

 ןבעגעג ןלאימחרי טאה יז .סאג רעוואטראוועל רעד ייב רעיומ עטשרעטניה א ,רעיומ

 ןבאה ייז .טפעשעג־טינש א — רתלא ןוז םעד ראפ ןוא ,טפעשעג־עירעטנאלאג סיורג א

 .הביבס רעד ןופ םירעיופ ןוא םיצירפ יד יוו ,טאטש רעד רעסיוא ךיוא םינוק טאהעג

 .(ןאקלא לבייל זיא לקיבייא רעייז) ריפס םהשמ םהרבא ןופ קנעש יד ןעוועג ריוא זיא׳ס

 עשטמהרבא ,סעשאב לשריה ,סרעב השמ .רעזייה־ראפגייא ןעוועג ךיוא ןעגעז׳ס

 םעד ןגעקטנא ,רעיוט־ראפנייא םענייש א טאהעג טאה ףיוה רעד .ןרעטלע סנייטשרעייפ

 .טארטסיגאמ

 ־ןורא ןשירעלטסניק ןוא ןעיירעלאמ ,לאפוק ןטימ ,ליש עקיטבערפ יד םלוכ לעו

 .שדוק

 ,לטעטש טנדראעגנייא ןא ןעוועג המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד זיב סע זיא לכה ךס

 ,רעקרעווטנאה ,םירחוס ,רעטעברא ,סרענרעל :ןשטנעמ ןוא ןטכיש ענעדיישראפ טימ

 ־אקע סאד .טאטש רעטנעצ ןיא טניווועג ןבאה ןדיי יד .סרעלדנעהספראד ,תולגע־ילעב

 לייוו ,סנייא יוו ,טלעטשעגנייא ןעוועג זיא ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ ןבעל עשימאנ

 ־טפאשטריוו ןפיוא ראנ ןעוועג ןענעז ןעגנויצאב יד .לדנאה ןוא טעברא טימ ןדנובעג

 :ןבעל עזעיגילער סאד ןעוועג זיא ,טענאלפ רעטייוו א ףיוא יוו רעבא .טיבעג ןכעל

 .שרעדנא וצנאגניא ןעוועג זיא םאוו ,גנודיילק ,ןסע ,םיגהנימ ,תואגה ,םיבוט־םוי יד
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 ,ןלאפ ןפארטעג ןבאה סע .סנטייוו רעד ןופ דיי םעד ןוא יוג םעד טנעקרעד טאה׳מ
 ךרדב ןוא ,הביס זיא׳ס רעבלעוו בילוצ ,םייוג ערוביש ןבאה גאט־קראמ א ןיא ןעוו
 ,קראמ ןפיוא ןלעטש עשידיי יד ייב ראנ .ןדיי ןגאלש ןביוהעגנא ,הביס א ןא — ללכ

 יד חא — טליטשעגנייא ייז ןבאה םאוו ,םירוביג עשידיי ןענופעג קידנעטש ריז ןבאה
 .ןפאלעצ ךיז ןענעז סענאגילוכ

 "רעגא,, והילא ןעוועג ןענעז ,טלייצרעד טאה ןעמ עכלעוו ןגעוו םירוביג עקינייא

 ,ןעזעג טשינ לאמנייק באה ךיא .ןשטנעמ עמאזטעברא ,עבעלטנרא ,"רעמיר" דוד ןוא
 .םערוטנאווא ראפ הרובג רעייז ןצינסיוא ןעוו ןלאז ייז

 המחלמ־טלעוו עטשדע יד
 טרעוו ןבעל סאד .המחלמ־טלעוו עטשרע יד םיוא טבערב ,1914 טסוגיוא ןט14 םעד
 ־ילאפ" ךיז ןזייוואב סע .םאנסיוא ןייק טשינ זיא לטעטש רעזדנוא ריוא .טרישזילאראפ
 לייט א .סאג ןיא ריוא ,ךעלביטש־םידיסח יד ןיא ןוא שרדמ־תיב ןיא "םיאיבנ" ,"סרעקיט
 .היחמ א זיא גראוונסע ןופ סרעמערק יד ראפ ."ןשטייד" — ערעדנא יד ,״ןסור״ ןענעז

 .גייווצ םעד טימ ןדנובראפ זיא סאוו ץלא ןוא טכאמראפ ןביילב ןעיירעבראג יד ראנ
 ןדיי טריזיליבאמ ןרעוו םע .ראי 48 זיב עיצאזיליבאמ א טרעלקרעד ראצ רעשיסור רעד
 ־רעביא סע ןזומ ,רעפוק ןגאמראפ סאוו יד .רענעגעוו ןוא דרעפ יד ריוא .ןטסירק ןוא
 ?םילב ענרעפוק ןייק טגאמראפ טשינ טייצ רענעי ןיא טאה רעוו .הנידמ רעד ןבעג

 םעד .ןעקנארטעג־לאהאקלא וטעבראוצסיוא ןוא ןפיוקראפ וצ טאבראפ א סיורא טייג׳ס
 ־רעביא םילכ ןוא ןעלסעק ענרעפוק יד זומ רע .טכאמראפ זיא יירעיורב סעסיטאמ עדייז
 עטרעיומעגנייא יד םיורא ןעמענ ףיוה םעד ןופ רעטעברא יד .יימרא רעד ראפ ןבעג
 עיצאטס־ןאב רעד וצ קעווא ייז ןריפ ןוא ןעגנוטבירנייא עלעיצעפס יד טימ ןעלסעק
 רעדעי ןופ זיירפ םעד טסעפ טלעטש ןעמ ןוא פא ץלא טגעוו ןעמ .עוועצראפ ןיא
 ...ןלאצאב ץלא ראצ רעד טעוו המחלמ רעד ךאנ זא ,"עיצנאטיווק" א טגירק רע .גנודאל

 ןיא זדגוא ייב ךיז ןזייוואב סע .תונוחצנ עסיורג ןסור יד ןבאה טייצ עטשרע יד
 ןרישראמ טכאנ ןוא גאט .ענעגנאפעג־םגירק עשידיי ךיוא ןוא עשיכיירטסע לטעטש
 ןענעז ןגראמ" ןעגניז ןוא ןשראמ וליפש סאוו ,םרעטסעקרא טימ ןקלופ עשירעטילימ

 ."ןעילוה ןוא ןילרעב ןיא רימ

 המחלמ יד טעוו שדוח א יוו רעמ זא ,ראפ ןגאז "םיאיבנ" ןוא "סרעקיטילאפ" עלא
 ךיז טרעטיירב המחלמ יד .יירד־ייווצ־שדוח א יוו רעמ קעווא טייג םע .ןטלאהנא טשינ
 ןריקאטא ןעיימרא עשיכיירטסע־שישטייד יד .טפאלקעצ טרעוו יימרא עשיסור יד .סיוא
 ,לאטש ,םישובלמ ,ןסע ךס א טרעדאפ יימרא יד .ץענערג עשיסור יד רעבירא ןעייג ןוא
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 .טבעלעגפיוא ןרעוו טפאשטריוו רעד ןופ ןגייווצ עלא .רעוועג — טדערעגפא ןיוש

 דלאג טימ זיא רעטעברא רעדעי .ןטאטשראוו־רעטסוש ןוא ןעיירעבראג יד טפיוהרעביא
 ךעגניז סאד יינספיוא דיז טרעה ןטאטשראוו יד ץא .ןגייטש ןזיירפ עלא .ךיילגוצ
 — ןסור :לטעטש ןיא ״םידדצ״ יד .ןשראמ ,תוליפת עקידהנשה־־שאר ,רעדיל־רעטעברא

 רעטאפ ןיימ .ןשטייד יד טשינ ליוו רע ,"סור" א ויא השמ םהרבא רעטעפ רעד .ןשטייד
 דנאלסור זא ,טורשראמ ןשיכיירטסע־שטייד םעד טיול ףיוא טזייוו /׳עפאמ" א טימ ,ה״ע
 תוריזג עשיטימעסיטנא יד בילוצ ,"םימשה ןמ" ןייז טעוו הלפמ ריא ,ןרילראפ טעוו

 .סעצארפ־סילייב םעד ןוא

 זקידלוש זיא רעוו אט ,טנארפ ןפיוא תולפמ עבעלגעט־גאט טאה דגאלסור זא
 .אנוש םעד תודוס יד רעביא ןביג ,ןענאיפש ןענעז ייז .ןדיי יד דאנ זא ,דיז טייטשראפ

 א ןיא טלקיווראפ ,ןאקלאב ןפיוא ןענאטשעג זיא בר רעוואקירטאיפ רעד ז זייוואב א
 טפארטשאב ראפרעד ץא — אנוש םוצ טריזילאנגיס םירישכמ טימ ןוא שובלמ ןלעיצעפס

 .ןעגנעה טימ ןראוועג

 םלא םיתב־ילעב עטסבושח יד ןעמונעגסיורא ןרעוו דעלטעטש ןוא טעטש עלא ןיא
 רעזדבוא וצ ךיז טרעטנענרעד אנוש רעד .דנאלסור ףיט ץיק טקישעגפא ןוא סעקינבורע
 רעטאפ ןיימ .ןטאמראה יד ןופ דליהפא רעד דיז טרעה סנגראמירפ עליטש יד ץא .טנגעג
 ךליהפא םעד טיול ץא דרע רעד וצ רעיוא ןא וצ ןגייל ,ןטסירק־םיגכש ךיוא יוו ,ה״ע
 עבושה ערעדנא ןוא םיטאמ עדייז רעד .טריקאטא סע רעוו ייז ןסייוו ,ןסיירפיוא יד ןופ
 ןעגניד וצ ףיוא רעטאפ ןיימ טיילגאב עדייז רעד .טאטש ןופ קעווא ןראפ םיתב-ילעב
 ראב .שזאגאב םעד ןיהא ןעגנערב ידכ ,הריד רעד ןיא ןביילב ייז .ץלבול ןיא הריד א

 .ןכאז יד ןעגגערב וצ ןזיוואב טאה זעמ רעדייא ןעמונראפ טרעוו ןילבול

 יוו טנכייצאב עווארטסא זיא עפאמ רעד ףיוא .לטעטש םייב ןיוש זיא טנארפ רעד
 ןא ןעמוק סע .ייסאש ןוא אצינימשיט רייט ןסיורג ריא טימ ,טרא שיגעטארטס א

 .תוחפשמ עזאלמייה ליפ ןוא תומהב ,ןזאכא ,ןטייהנייא עשירעטילימ

 ןעמ .באטש ןשירעטילימ םעד ךרוד טריזיווקער טרעוו םיטאמ עדייז ןופ זיוה סאד
 ייסאש ןפיוא .דמאז קעז טימ ךייט םעד ןעמ טלעטשראפ טייוו־ץעגרע .ךיז טקיטסעפראפ
 ,ןעגנאלק םורא ןעייג םע .ךעלדרעפ עקירעדינ טימ ,סעקאיריביס עטגנערבעג ןטעברא

 ןעיידעבראג עלא .ןדנוצעגרעטגוא ןרעוו טאטש יד טעוו םימעט עשיגעטארטס בילוצ זא
 "םור ץיק ןריאוקאווע ךיז ןלאז ייז רעדא ,ןעגנוטייבראסיוא ערעייז זבעגקעווא ןפראד

 טזייוו רע .קשח ץיק טשינ טאה רעטאפ ןיימ .עיצאוקאווע וצ דיז טיירג ןעמ .דגאל
 רימ ווו טראד ךיוא ןכיירגרעד שטייד רעד טעוו ,שיגעטארטס זא ,עפאמ רעד ףיוא

 .קסנימ ןייק — ןריאוקאווע וצ דיז העדב ןבאה
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 ןופ ןשזאגאב יד ריוא יוו ,רעדעל עטעבראעגסיוא יד רימ ןקאפראפ הרירב־תילב
 טרידעפסקע ןרעוו סאוו ,"סעווארפיוו" עכייר עסיורג ,רעדירב עטאהעג־הנותח עניימ

 .עיצאטס רעוועצראפ רעד וצ

 לטעטש פ*$ד ן**<לר**פ רימ

 ־ראפ ןזומ ןדיי עלא ;לעפאב א סיורא טייג ,1915 טסוגיוא ,גאט־רעמוז ןסייה א ןיא
 ןעמ ןטלעז .עזאלמייה ןוא רעטילימ קידנטערטפא דיז ןזייוואב סע .לטעטש סאד ןזאל
 רעטאפ ןיימ ריוא .ןכאז עטסקיטיינ יד ךיז טימ ןעמ טמענ .ןגאוו ןוא דרעפ א טגירק

 .זייפש לסיב א ןוא תליפת ןוא תילט טמענ ,הרות־רפס ןייז םודא טלקיוו

 רעטרעדנוה טימ טשימעגסיוא ,טלא ןוא גנוי ןעמ טעז דלאוו רעוועצראפ ןיא
 חוכב טשינ זיא לטעטש םאד .וועצראפ ןייק ןא ןעמוק רימ .תומהב ןוא דרעפ ,רענעגעוו
 החפשמ יד .סרעגעלטכאנ טימ ןעמעלא וגראזראפ ,ףיולעגנא־ןסאמ אזא ןעמענוצפיוא
 טעז ןענאד ןופ .םעדיוב ןפיוא "הינסכא" ןא ןעמוקאב עקידלטעטש דאנ ןוא ערעזדנוא
 .עזאלמייה רעטנזיוט יד ןופ לרוג םעד ןלייט רימ .דלאוו םענופ בייהנא םעד ןעמ

 ןענאוו ןופ ןפערט ליוו׳מ ןוא ןטכיולאב דלאוו םעד םעדימ ןופ רימ ןעעז טכאנייב
 .עווארטסא ןופ רעייפ סאד ןייז טשינ ,הלילח ,לאז׳ס זא ,ןגאז לייט ."טייקיטכיל" אזא

 טנערבראפ עקאט זיא עווארטסא .ןדיי ענעפאלטנא עטצעל יד ןא ןעמוק גאטראפ
 ןא טפראוו העידי יד .םירפס יד ,שרדמ־תיב ,ליש רעקיטכערפ רעד טימ ךעמאזוצ

 .ןעמעלא ףיוא קערש א

 טלמאז החפשמ יד .געט עקינייא ףיוא ראנ .שטירזעמ ןייק — רעטייוו ןראפ רימ
 רעדורב ןיימ :ןעמוק סע .תרבועמ זיא רעטומ ןיימ .רעדניק עניילק יד טימ ,ףיונוצ ךיז

 ווו קסנימ ןייק ןריאוקאווע דיז ןליוו ייז .תוחפשמ יד טימ עשאר רעטסעווש יד ,עשיז
 .שזאגאב םעד טקישעגפא טאהעג ןיזש טאה ןעמ

 ןיא ףיט ,רעטייוו ראנ ,טנעאנ יוזא ןטעליב־ןאב ןייק טשינ רעבא טפיוקראפ ןעמ
 טאה׳ס רעוו ראנ .רעטעמאליק טרעדנוה עקינייא זיולב זיא קסנימ ןייק לייוו ,דנאלסור
 ראפ ןטעליב יד ןפיוק רימ .עיגעליווירפ יד ןבאה ןאק ,סלבור־דלאג טימ ןלאצאב וצ
 רימ .עלייב ,ילע ,ןנחוי םהרבא רעדורב ןיימ ,ךיא ,ןרעטלע יד .החפשמ רעצנאג רעד

 ,ןראפפא לאז ןאב יד ןטראוו ןוא עזאלמייה רעטנזיוט דאנ טימ עיצאטס רעד ףיוא ןציז
 .סעילימאפ יד טימ רעטסעווש ,רעדירב יד ,רעדילגטימ־החפשמ ערעדנא יד ףיוא ךיוא יוו

 יד ןיא ןיידא ןלאז ,ןראפ ןפראד סאוו עלא זא ,לעפאב א .רעטצניפ טרעוו גנילצולפ
 ןעמ טפאכ הלהב םיתג ןיא .ןילעפעצ רעשטייד א דיז טרעטנענרעד׳ס לייוו ,ןעגאגאוו
 יד ןעמ טרעה ,עקערטש עצרוק א קידנראפפא ןוא ןענאגאוו־טסאל יד ןיא ןיירא ךיז
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 תא געט דיז רימ ןפעלש ,עזייר גאט א טאטשגא .עיצאטס־ןאב רעד ףיוא ןסיירפיוא
 .עטעדנוווראפ יד ןוא רעטילימ סאד זזאלכרוד זומ ןעמ לידו ,טכענ

 רעזדנוא — קסנימ ןיא עיצאטס ר עד ףיוא ןא רימ ןעמוק ןגראמירפ־טסוגיוא א ןיא
 יד רעבא .םרעבראג ןטסניימא ,רעווארטסא ייז ןשיווצ .סעילימאפ דאנ טימ החפשמ
 רעד רעטנוא שטירזעמ ןיא ןבילבעג ןענעז סעילימאפ ערעייז טימ רעדירב־רעטסעווש

 .שעוו ,םישובלמ ןא ,עיצאפוקא רעשטייד

 רעדורב ןטימ רעטאפ ןיימ .קסנימ ןיא לאזקאוו ןבעל ,סאג רעד ףיוא ןגיל עלא רימ
 ־־גייא ריז ןוא ןקיטכענ וצ ווו גנוניווו א יצ ,לעטאה א ןכוז טאטש ןיא ןראפ םהרבא

 .ןענעדרא
 טייז ווו ןופ .שיווטיל — ןושל םענדאמ א ףיוא ןגארפ ןלעטש ןדיי עקיטרא יד
 .קידלודעגמוא רימ ןרעמ רעטעפש .זדנוא ןרעיודאב ייז ?קירעגנוה טייז ריא ?ריא

 ? טרעיודאב ןוא זדנוא ריא טגערפ סאמ״ :״סרערעיודאב״ יד עמאמ יד ויוש טרעפטנע

 ,טנאסערעטניא ץלא זיא ,לגניי םעד ,רימ ."לקניוו א ,טרא ןא רעסעב זדנוא טפאש

 .גראז ןייק טשינ ,טייקיזאלמייה ןייק טשינ ליפ דיא .ןכאז עיינ ראג עז ךיא

 .טאטש ןופ קירוצ רעווארטסא דאנ ןוא רעדורב ,רעטאפ ןיימ ןעמוק טכאנראפ

 טריפ "ףילער" רעד .טלופראפ זיא ץלא ,ןלעטאה ןייק אטשינ ,ןעגנוניווו ןייק אטשינ
 ןענעז תוחיר יד .רימ יוו עזאלמייה רעטנזיוט טימ טלופראפ ,ףיוה־לוש םעד ןזייוו ייז
 ,רעבראג עלעקנעי .ףיוה־לוש ןיא רעדייא ,סאג רעד ףיוא רעסעב .ןגארטוצרעביא טשינ

 טמענ רע .טניפעג ןוא — רעמיצ א ןכוז בוטש וצ בוטש ןופ טייג ,שטנעמ רעטושפ א
 עילימאפ רעד וצ טגאז ןוא ןסאג יד ןיא טרעגלאוועג דיז טאה םאוו ,ךגאוו ןוא דרעפ א
 ערעדנא ןוא החפשמ רעזדנוא .רופ רעד ףיוא ףיורא רע טגייל קעפ יד ״.׳ טמוק״ :רענייז
 םעד דאנ טייג׳מ ןוא, ךעלקעפ יד ףיורא טגייל ןעמ ראנ ,טשינ ןגערפ רעווארטסא
 ,ערעטלע ןא ןעזרעד רימ .לביטש םאד עיצאטס רעד ןופ טייוו טשינ זיא׳ס .ןאפשעג

 ןיירא ןגייל רימ רעבא "?ןשטנעמ ליפ יוזא ,סאמ" .ןדלאוועג טבאמ יז .יורפ עקיד
 :ןעיירשעג עריא טימ ענעדיי יד ןוא ןכאז יד ףיוא דיז ץעזאב דיא .בוטש ןיא ןכאז יד

 טלדיז יז ״? ןעמאזוצ ןפאלש — ןעלטייש טימ רעבייוו ,תואיפ ןוא דרעב טימ ,עמורפ״
 דבייה רעזדנוא טליפרעד באה ךיא זא ,לאמ עטשרע סאד .רעטרעוו עטסגרע יד טימ

 .םעמזאפס ןיא ןלאפעגגיירא ןיב דיא .סעצנעשזעב עתמא .טייקיזאל

 ןא ןא טמוק ירפ ץנאג .טכאנ עצנאג א קעפעג םעד ףיוא ןציז ןביילב רימ
 :טיירש רע .דיי רעשידיסח ןוא רעבראג א ,גרעבלאוו סחנפ ךיז טכאד ,רעווארטסא

 ."וואנאדיוק לטעטש ןטנעאג םעניא טמוק ? םונהיג םעד ןיא ? קסנימ ןיא ,אד ,סאמ״

 .יבר א ךיז טניפעג טראד .ןרעמיצ ייווצ ןופ הינסכא ןא ןעגניד ,ןיהא ןראפ דימ
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 יד *וו ,קסנימ וייק טפא ןראפ רעדורב רערעטלע רעד ןוא רעטאפ ןיימ .הבישי א
 .רעלקעמ א טמוק סע .הרוחס רעייז ןסיוקראס וצ טריזינאגרא ריז ןבאה רעווארטסא

 םוצ טמוק׳ס זא .זיירפ א טמיטשאב ןוא הרוחס רעצנאג רעד ףיוא הנוק א טפאש סאוו
 טאה רענעי .טלעטשעגנגעק דיז ןעמ טאה .עיצנאטיווק א סיורא רע טמענ ,ןלאצאב
 ־המחלמ א זיא רעדעל לייוו תורוחס יד ןריזדוקער טעוו׳מ זא ,ייצילאפ טימ טעשארטסעג
 ןלאצאב ףוס םוצ .טלאצאבמוא הרוחס יד ןריפסיורא טשינ ןזאל תוחפשמ יד .לקיטרא

 .ןזיירפ־עיציזיווקער רעבא ,ןמוזמ ייז
 ליטש זיא גנאל טשינ רעבא .םישדח ייווצ א ייב לטעטש ןקיאור םעניא ןעגיווו רימ
 ןיוש חא ןליופ .טנעאנ רעדיוו טרעוו טנארפ רעד .פא טערט סור רעד .וואנאדיוק ןיא
 ־טעטש עקידנענערב יד ןופ ענעפאלטנא ,עזאלמייה עשירפ ןעמוק לאמ עלא .ןעמונראפ
 גנורעקלעפאב רעד ןופ לייט רעסיורג א ןענאוו ןופ ,קסנימ ןייק קירוצ ןראפ רימ .דעל
 טניווועג טאה טראד .ןרעמיצ דס א טימ גנוניווו א ןעגיסעג רימ ;טריאוקאווע זיא
 ייז ,רעווארטסא ךס א רעבא ןעמוק סע .בוטש יד ןעגניד עילימאפ ייווצ .לארענעג א
 ןראוועג ןריובעג זיא׳ס הניק וצ רעטומ ןיימ טייג אד .קעפ יד טימ ,דרע רעד ףיוא ןגיל

 .עזאלמייה א דאנ .עביל רעטסעווש ןיימ

 ןוא ןשזאגאב עטקאפראפ יד ןיירא טמענ׳מ .טלעג־שדוח ףיוא הריד א ןעגניד רימ
 שטייד רעד .ןראפ קירוצ ןענעק ןלאז רימ ,ןקידנע דיז לאז המחלמ יד זא טראוו ןעמ
 זיא המחלמ יד .קסנימ ןוא שטיוואנאראב ןשיווצ ,טייוו טשינ טקיטסעפראפ ךיז טאה

 .דיירקנארפ־עיגלעב :טנארפ־ברעמ ןפיוא רעבירא

 ןיא ןייטש וצ ןדלעה ןרעוו ןנחוי רעדורב ןיימ ןוא דיא הרודא טייג רעטגיוו רעד
 ןקימייל םעד ןופ ןסאפאז טכאמ ןעמ .ןטקודארפ ערעדגא ןוא טיורב דאנ ןעייר יד

 .ןסע וצ דעלגעממוא סע זיא ,געט עכעלטע דאנ םאוו ,טיורב

 רעטעברא ןא רעוו ךיא

 לגניי א קיטיינ זיא׳ס" :לטעצ א קרעמאב ןוא טאטש ןיא ייג דיא .חספ ברע
 טלאצ לגגיי א .קירבאפ־קיסע ןא זיא׳ס ,ןרימראפניא ריז ןיירא ייג׳כ ."טעברא רעד וצ
 ןעמוק דיילג רעבא זומ ןעמ .לבור סקעז — םענעסקאוורעד א ,דאוו א לבור יירד ןעמ
 ייג דיא ״? עלהמלש ןיימ״ — אד ןוא .טנייוו עמאמ יד ? חספ ברע .טעברא רעד וצ
 םוק ךיא .רעטעברא ןא דיא — טייקיניילק א .קערש טימ םגה ,ןטעברא חספ ברע דאד

 ראנ ,רעיורט םעד ןקעדראפ וצ טכוז רעטאפ ןיימ .טנווא ןיא ,רדס םוצ טעמכ םייתא
 טסע "רורמ" םער וליפא ,תובהלתה טימ רדס םעד ךרודא טריפ רע .חספ דאד זיא׳ס

 האנה טימ רע
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 טגערפ רע .ןלעפעג םיא ןיב׳כ זא ,םדא טזייוו .ןטעברא ךיא זומ דעומה לוח ריוא
 ."רעדירב יירד ערה־ןיע ןייק ,אי" :רעפטנע דיא "?רעדורב א טסאה ,לגגיי" :דימ

 רימ .טעברא רעד וצ ןעמוק רע לאז ,טוג,, ."םהרבא ,רעסיורג א רענייא" "?עסיורג"
 ,טלא ראי 12 ׳ןנחוי ןיוש זיא רעטעפש .״דאוו א לבור סקעז ןלאצ םיא ןלעוו

 .דאוו א לבור 12 בוטש ןיא ןיירא ןעגנערב דימ .טעברא רעד ייב ךיוא ,דניק ןייש א

 ־עג סקאק םולש ,רעווארטסא ערעדנא .טלאהעג םעד ןעמ טרעכעה טייצ רעד טימ
 ־בילאק דלמ ,ןושרג דיוא .קירבאפ־ןטשראב א ןיא טעברא ןעמוקאב ,רעדניק עטלטרעצ
 ־םיוא דיז ןרעל ןוא קיסע ןטימ טקידנעעג באה דיא .רעטסיימ ןיוש זיא ,לגניי סנייטש
 ןופ עיצקעטארפ א ךרוד ,ךורב ־םהרבא רעדודב ןיימ .ןטשראב ענעדישראס ןטעברא
 טנידראס רע .סעירעטאב עשירטקעלע ןופ קירבאפ א ןיא טעברא טמוקאב ,רעקוצ דוד
 טמיטשאב רעטאפ ןיימ .רערעקגעמיוק א יוו ץראווש םייהא טמוק ראנ ,רערעמ דס א
 יד ראפ "ףעילער" ןברוד טריזינאגרא ,עמורפ ראפ לוש א ןיא רעעזפיוא םלא ןעמ
 זיא ןוז סנעמעוו ,ןאלפאק ןעוועג זיא ,"ףעילער" ןופ םרעריפ יד ןשיווצ .עזאלמייה
 ןיא ,וצ דיז ןעמ טסאפ טייצ רעד טימ .לארשי ןיא רעטסיגימ־סנאניפ ןעוועג ךאנרעד

 ."םעצנעשזעב" ןופ ליפעג סאד טדניוושראפ בוטש

 :סאג ןופ תולוק רעה ךיא .ןטשראב יד ייב רעמיצ א ןיא טעברא דיא .1917

 טגאז ןעמ ?טסייוו ריא" :דוסב טלייצרעד ןוא ןיירא טמוק סאבעלאב רעד ו״ארוה"
 ־אס יד זרעוו" :דיא גערפ ."יילאקיג ראצ רעסייק םעד טצעזעגפארא טאה ןעמ זא
 ןענעז ראי ןטפניפ ןיא זא ,טרעהעג דיא באה לטעטש ןיא זדנוא ייב "?ןטסילאיצ
 ■ייא ףיוא קזוח טימ ןזיוועגנא ייברעד טאה׳מ ןוא "ןטסינויצ" ,"ןטסילאיצאצ" ןעוועג

 יד ,לדארפ־עבאט ןגעוו .רסיק םעד ןצעזפארא ןליוו ייז זא ,ןעיורפ ןוא רענעמ עקינ
 ןרעטנוא ןאפ רעטיור א טימ טאה יז זא ,טלייצרעד ןעמ טאה עטריבג עקידרעטעפש

 ."רסיק ןטימ רעדינ" :ןגירשעג ךעטראפ

 ייטשראפ דיא םגה ,עיצולאווער רעד ןופ דיירפ רעד טימ ןסירעגטימ דעוו דיא
 אד זיא׳ס .גאט א העש 8 ןעטעברא ןא ןבייה רימ — רקיע רעד .טיידאב םעד טשינ
 יוו יוזא .סעניב ךס א טלעטשעגפיוא ןענעז ןקראפ ןוא ןסאג יד ףיוא .טייצ עיירפ
 ,עשיסור ערעייז יוו ,טכערעג רימ ייב רענדער רעדעי זיא ,קיצביוו ךיז ריטנעירא דיא

 ןוא עלאנאיצאנ עקינייא ןעגנאלראפ עטצעל יד ןופ .ןעייטראפ עשידיי ןוא עשיסורסייוו
 ןדיי .עניטסעלאפ ןיא דנאלרעטאפ ןגייא ןא — ןטסינויצ יד .עימאנאטיוא עלערוטלוק
 עשידיי א ןעניישרעד וצ ןא טבייה גרוברעטעפ ןיא .ןסור יד טימ ךיילג טציא זענעז
 ןופ ןעלקיטרא יד "גנילש" ךיא .םיובנירג קחצי ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ,גנוטייצ

 .גבוטייצ רעד
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 ־רעד ןיראקעטאילביב יד .קעטאילביב רעשיטאטש רעד ןיא דילגטימ א רעוו ךיא
 םענופ ןא בייה ךיא ז ןבעג ןסייה רימ ריא לאז ךרב ןכלעוו .גאלאטאק א רימ טגנאל
 ףיוא ךיא ייג רעטעפש .םירפס רכומ עלעדנעמ ,שטדואמארבא .א — תוא ןטשרע
 דימ טיג ןעמ .שידיי טוג ביירש ןוא ןעייל ךיא — רימ טרעהראפ ןעמ .ןסרוק־טנווא
 ןיב רעטעפש .ךיקמורפ רתסא ןירערעל רעטסווואב רעד טימ ,סאלק ןטסכעה ןיא ןיידא
 ןעוועג יז זיא קילבופער רעשיסורסייוו רעד ןיא — ״סוחי״ ריא ןראוועג ראוועג ךיא
 — ״עטית״ יד וצ רעבירא ״דגוב״ ןופ ןענעז עדייב ,רבח ריא ןוא יז .רעטסינימ־גגודליב

 .ןרענאיצולאווער־רטנאק יוו טעגרהרעד רעטעפש ייז ןבאה םעקיוועשלאב יד ןוא

 ־יקסנערעק יד פארא טפראוו יז ,עשיטסיוועשלאב יד ,עיצולאווער א ראנ טמוק סע
 ןליוו ןשטייד יד .סאאכ א טרעוו דגאל ןיא ."םולש ןוא טיורב" :גנוזאל ןטימ גנוריגער
 רעשישטייד רעד רעטנוא ןיוש וענעז רימ ןוא — סאאכ םעד סיוא ןצונ ייז ,םולש רעייז

 .םעיסוקסיד סיוא ,ןעייטראפ סיוא .עיצאפוקא

 טמוק דגאלשטייד ןיא ריוא .טנארפ־ברעמ ןפיוא תולפמ עסיורג ןדייל ןשטייד יד
 .ןארט ןופ טרינגיזער םלעהליוו רעסייק רעד .שינערעקרעביא ןא ראפ

 ןיא .סעדנאב עטנפאוואב ענעדיישראפ ןשרעה טראד .טרעדורעגפיוא זיא דנאלסור
 *עשלאב יד ריז טרעטנענרעד קסנימ ןייק .ןדיי ףיוא ןעמארגאפ ראפ ןעמוק עניארקוא

 ־ןיז טיג עכלעוו ,יימרא רעשישטייד רעד ןופ טרא סאד טמענראפ ןוא יימרא עשיטסיוו
 .דנאטשרעדיוו ןא רעטנוא

 עלעקנעי — עווקסאמ ןופ טסאג א ריז טזייוואב ,1918 גאט־רעטניוו ןטלאק א ןיא
 םעקיוועשלאב יד ראנ יוו זא ,"תורושב ערעטצניפ" טגנערב רע .לענאבראב סלאימחרי
 טייהיירפ יד ךיוא ,סנגעמראפ יד רעסיוא ,וצ ייז ןעמענ ,טאטש א ןיא ןיירא ןעמוק
 ריז ןגאלש וצ טנארפ ןפיוא ךיילג ייז ןקיש רענעמ עגנוי עלא .ןשטנעמ ךס א ייב
 .ןליופ ןייק קעווא ןראי עגיימ ןיא עלא ןלאז ,רעבירעד .ןרענאיצולאווער־רטנאק יד טימ

 — עילימאפ ןוא בוטש ןיימ טימ ריז דיא דייש ,ןבעל ןיימ ןיא לאמ עטשרע סאד

 .ןליופ ןייק קירוצ רימ ןראפ ,רעווארטסא עכעלטנגוי דאנ טימ ןוא

 טייג סאוו ,ןאב א ןיא ןצעזרעביא ךיז רימ ןפראד עיצאטס רעוואקול רעד ףיוא
 לאזקאוו ןפיוא .המחלמ סיוא ,גגונעדרא עיינ א ,קידנעטשבלעז טרעוו ןליופ .ןילבול ןייק
 ■עג עטעדנוווראפ ןוא ענעלאוושעג ,עזאלמייה עקידנראפקירוצ יד בילוצ סאאכ א זיא
 ןדיי ערעדנא דאנ טימ דיא ,הינסכא עשידיי א ןעניפעג רימ .קערש טימ ןדיי ,ענעגנאפ
 עליישטאפ א טימ רענייא :טניוטשרעד ךיא רעוו לאמא טימ .טכאנייב זיא׳ס .ןיחא ןעייג
 רעסיורג א טימ ,רעכיוה א .סלעכעמ לקנעי — רוט יד פא טדניב רע .טכיזעג ןרעביא
 רמו" .ןקארשרעד טרעוו רע "זלקנעי ׳ר" :גערפ ןוא וצ םיא וצ ייג ךיא .דראב
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 סאריפאש שריה־השמ" :ןיב ריא סנעמעוו ןרזחרעביא לאמ עכעלטע זומ ויא "ל וטסיב
 טאהד זא ,טלייצרעד ןוא ריז טקיאוראב רע "לרעדורב סעשיז" :טגערפ רע ."ןוז
 ־עג טאה רע לייוו ,ןענעגרה םיא ןליוו ןקאילאפ יד ,עווארטסא ןופ ןפיולטנא טזומעג
 םעניא .טלדנאהעג םיא טימ טאה עשיז רעדורב ןיימ ךיוא .ןשטייד יד טימ טלדנאת
 ־עדרא רעקידנעטשבלעז רעיינ רעד ייב ,סאאכ א זיא ןליופ ץנאג ןיא ריוא יוו לטעטש
 רעווארטסא ןטימ לטעטש ךיא ןעמוקעגנא טכאבראפ א ןיא ךיא ןיב טא ראב .גנונ

 .הלגע־לעב

 לטעוגש ךיא קירוצ
 עז ,סאג רעוועצראפ רעד ךרוד ןעמוקנא םייב .ןפמורשעגנייא יוו זיא עווארטסא
 טשינ זיא ףיוה סעלעבייל עשטמהרבא .ןעוועג יוו רעזייה עכעלטסירק עלא דיא
 — םורא ןוא םורא ראנ .קענורעטסאפ־ייצילאפ א ךיז טניפעג טראד ,טנערבעגפא

 ריוא .ןעוועג יוו — ףיוה ןייז ןוא טארטסיגאמ רעד ,קייטפא עבעלטסירק יד .הברוח א
 לסעג עקסראבראג סאד .טעוועטארעגפא ןענעז קראמ־דרעפ ןגעקטנא ןבוטש ייר יד
 וצ ןריפ טאוו ךעלסעג עלא טימ ,רעטנעצ־טאטש רעצנאג רעד רעבא .ןבילבעג זיא
 תודע עמוטש .קידייל ,רבדמ א — לביטש רעלאיב סאד ןוא שרדמ־תיב ןוא ליש רעד
 ןיא טריאוקאווע ךיז ותעשב ןבאה סאוו יד .סנוויוא יד ןופ סנעמיוק יד ראנ ןענעז
 ,ךעלמערק טיובעגסיוא קילייווטייצ ןבאה ,דלאוו ןיא ןטלאהאב ךיז רעדא ,טנעאנ רעד

 רענילבול ףיוא טאה סרעב השמ ךיוא .גנוניווו א ראפ טצונעג ךיוא טאה׳מ עכלעוו
 ןבילבעג ךענעז ףיוה סעסיטאמ ןוא ףיוה רעזדנוא .לביטש א טיובעגסיוא ךיז סאג

 ,ןעגנוטכירנייא עלא טימ ןעיירעבראג ערעזדנוא ןופ .תוברוח רעבא ,טנערבראפ טשינ

 ־עג זיא בוטש־טנארפ יד .רעבירג יד ןבילבעג ראנ ןענעז ,השורי סנורהא עדייז ןיימ
 יד .ןעמוקעג קירוצ ןענעז סאוו ,ןשטנעמ עלא יד ןיירא ןענעז זיוה םעד ןיא ,ןבילב

 .טזאלעג ריז טאה׳ס ווו ,טרא ןא טכוזעג ןבאה ,טנערבראפ ןענעז רעזייה סנעמעוו

 רעד ?ליש עקיטכערפ יד זיא ווו .שינעטסיוו א — קיטסייג ייס ,שימאנאקע ייס
 יניק עכעליירפ יד ? סרענרעל יד ןענעז ווו ל ךעלביטש ענעדיישראפ יד ל שרדמ־תיב
 ל ןעיירעבראג יד ,ןטאטשראוו יד ןענעז ווו ל םירדח יד ןופ םייהא ןעייג סאוו רעד
 רעב השמ ייב סהדועס עקידתבש יד ל טעברא רעד ייב סרעטעברא יד ןופ ןעגנאזעג יד

 ל ןעקנעש יד ןיא ןפסוי בקעי חא

 ־םיוא טארטסיגאמ םעד רעביאנגעק טאה ,רעפעטש ןוא רעטסוש א ,ם׳הרובד השמ
 זיא סאד .רחסמ ןייז ראפ רעמיצ רעסערג א — טנארפ ןיא ןוא .גגוניווו ןייז טלעטשעג
 זיא לאווק־הסנרפ רעד .טזאלראווראפ ץלא זיא רעטייוו .שרדמ־תיב סאד ןוא ליש יד
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 לעמ לסיב א רעדא לפאטראק אליק א .עיצאפוקא רעד ןופ טאטלוזער א ,לגומש ראנ
 ,רעדעל רעייז סיוא ןטעברא לסעג־רעבראג םעניא ןעיירעבראג יד .הסנרפ יד ןעוועג זיא

 .ןפארטש טימ ןריקיזיר ןוא ןטעב יד רעטנוא טגיל עכלעוו

 רענעזעוועג רעזדנוא ןיא טניווו רע .םאגסיוא ןייק טשינ זיא עשיז רעדורב ןיימ
 ריפס םיטאמ עדייז רעד .טניווואב ןענעז םרעלעק יד וליפא .ןראטאקאל דאנ טימ הריד
 רעד ןופ םירישכמ יד ןטלאהעג טאה׳מ יווו ,ףיוה ןטרעטשעצ םעד ןיא ,ןטנוא טניווו

 .יירעיורב
 עצנאג — טייל־רעטילימ ןוא עטמאאב עריא ןיוש טאה הכולמ עשיליופ ,עיינ יד
 עטסיוו .ןענאגאוו יד ןופ ייז טפראוו ןעמ ןוא ןדיי ייב דרעב יד טדיינש ןעמ ."חלמה"
 ןוא טריזיליבאמ ןרעוו רענעמ יד ."סרעפאצטולב" ןוא "םיאנוש" יד ןגעק ועיירעצעה

 .טקיטכעראבכיילג ןדיי יד ןענעז ,טיבעג םעד ףיוא דארג

 ןיימ וצ ,ןילבול ץיק רעבירא ראפ ןוא לטעטש ןיא ןציזנייא טשינ ןאק ךיא
 ־םעווש רעד וצ ,שטירזעמ ןייק דיא ראפ דאנרעד .רעצריוועג סעקלימש עטיג רעטסעווש
 רעזדנוא תעב זבילבעג טראד ןענעז סאוו ;לאומש־ןורהא רעגאווש ןוא עשזור רעט
 .עמאמ־עטאט עניימ ןופ טדיישעצ דיא ויב לאמ עטשרע סאד .דנאלסור ןייק ןראפפא

 תונכס יד טימ ןענעכער טשינ דיז ליוו דיא .ןריזיליבאמ טציא דיז ףראד גנאגראי ןיימ
 .ןרעטלע יד וצ ,םייהא קירוצ ןראפ• וצ םיטשאב ןוא ןצענערג יד ףיוא

 עשיסור־שיליופ יד םינאלס ייב ךרוד רימ ןעייג ,ןשינעגאלפ ןכאוו עקינייא דאנ
 יירד רימ ןגיל דאברעד .שטיוואנאראב ןייק ןגאוו ןוא דרעפ טימ דיז ןזאל ןוא ץענערג
 .טפאשגנע םיורג ןיא ,עטנוזעג ןוא עקנארק טימ ןעמאזוצ ,ןענאגאוו־טסאל ןיא געט

 ץלאה ןעגנערב ןיילא זומ ןעמ .קסנימ ץיק ןראפפא לאז ןאב יד זא ,ןטראוו ןדיי דאנ
 לייט רעסיורג א — עקידנגיל יד ןשיווצ .טכאנ רערעטצניפ א ץא ,וויטאמאקאל ןראפ
 רעבא .םעטא ןא גיל דיא .ץלאה טימ ןגראזראפ ןלאז ייז ןדיי ןכוז סאוו ,ןטימעסיטנא
 א דיוא רע טאה רשפא י ןלירב טימ ז דיי א ,אהא" .עלעבעווש א זא טדניצ ןכש א
 *אקאל יד ,סעינילדאב יד ןשיווצ ןעייג ןדיי ייווצ דאנ טימ דיא ״1 רעגייז םענעדלאג

 דיז ןאמרעד דיא זעוו) .רעטצניפ רעד ןיא ץלאה סאד ןפעלש רימ ןוא ןראפ ןוויטאמ
 ,ןוויטאמאקאל יד ןופ ועמוקוצמוא הנכס רעקידנרעיול רעד ןופ טגעמאמ םענעי ןיא

 .טריר ןאב יד ןוא ץלאה ןעגנערב רימ .(ראי 65 דאנ ,טנייה דאנ רימ טליורג

 קסנימ ןיא רעדיוו
 .טגאקאב רימ זיא טאטש יד .קסנימ ןייק ןא רימ ןעמוק ןגראמירפ וטלאק א ןיא

 ? ןענאוו ןופ״ .ןדיי ןגעקטנא רימ ןפיול ןטייז עלא ןופ .שזאגאב ןיימ טימ סופוצ ייג דיא
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 עבלעז יד .שטיוואנאדאב ןעמונראפ עקאט ןבאה ןקאילאפ יד ,תמא ״? שטיוואנאראב ןופ
 ךרוד ןראוועג ןגאלשעצ ןעיימרא עשיטסיוועשלאב יד ןענעז ,ןראפפא רעזדנוא חס טכאנ
 ףראד גנאגראי ןיימ ."עיצאזיליבאמ" ןטאקאלפ ןעגנעה טנעוו יד ףיוא .ןקאילאפ יד

 ."אבה ךורב רעמענעגגא" ןא .ןלעטשוצ דיז

 :דלאוועג א ןכאמ רעדירב ןוא עטאט ,עמאמ יד .בוטש ןיא טכירעגמוא םוק דיא

 ששיג — ״עטעיד״ ןכאמ וצ ןא בייה דיא ״זרעייפ ןיא ןעמוקעג וטטיב טאוו ראפ״
 .רעטילימ ןופ ןעיירפאב דיז ידכ ,ןפאלש טשינ ,ןטע

 :טגערפ רע .ןוז א סרעטטעווש םרעטאפ ןיימ ,עשיז ןיזוק רעזדנוא דיז טזייוואב םע

 ןעלגומש וצ ,קאטסילאיב ןייק עווקסאמ ןופ טראפ רע ״? לרוחב רעד זיא דעוו״
 ןופ טיירפאב ןרעמ וצ ,דיז טרעצ רע ,ןוז רעזדנוא" :טרעפטנע עטאט רעד .ןיראכאס
 .ןבעל ןטימ דיז טליפש ריא ראג ,שטנעמ רעגולק א דאד טייז ריא ,רעטעפ" ."רעטילימ
 דוא טראפסאפ ךיא ראנ — הצע ןא אד זיא ?טייקכאווש ןייז ןעזנייא ןעד ןלעמ ייז
 סעמאמ רעד ,טנעמוקאד סרעטאפ ןיימ וצ ןבירשעגוצ ןיב דיא .ךעמאנ םעד ןטייב
 ןא" רעדניק 3 ןבירשעגוצ דלאב טמוקאב יז .לטיג־היח :ןעמאנ ריא ףיוא ראנ זיא
 רעגניי ראי 4 טימ דאנ וצרעד ,ןועמש דיא רעמ המלש ןופ דיא ןוא — ״קיטייווכיוב
 .עטעיד־רעגנוה יד פא לעטש דיא .טאיראסימאק ןיא ןדלאמעגנייא דיילג יוזא רעוו ןוא

 ןענעז תואופר ןייק .עימעדיפע־םופיט יד טשרעהעג טאה ,1919 רעטניוו ףוס םענעי
 ,עטנאקאב עניימ דס א .סופיט ףיוא קנארק ךיא רעוו ,רעטכאוושעגפא ןא .ןעוועג טשינ

 ,רעביפ ןכיוה ןקיכאוו־יירד א דאנ .ןעמונעגקעווא סופיט רעד טאה ,ןשטנעמ עגגוי

 ןיא .אטשינ זיא ,טייקנארק א דאנ קיטייג ימ ןסע טוג .סיזירק םענופ סיורא דיא ןיב
 *עפמיק רעד ראפ דלימ ןייק .רתסא רעטסעווש ןיימ ןריובעג דיוא טרעוו טייצ רענעי

 .תוחוכ יד וצ קירוצ זייווכעלסיב םוק דיא ראנ .אטשינ זיא ןיראט

 *עשוב סעדנאב ענעדיישראפ יד דיוא .ןא רעטיימ טייג המחלמ עשיסור־שיליופ יד

 ספיוהרעביא ,קינאפ א טשרעה סע .טריבאר ןוא טרימארגאפ ייז ןופ ןרעמ ןדיי .ןעמ

 .ןדיי יד ייב
 א טריפעגכרוד ןוא ענליוו ןעמונראפ ןקאילאפ יד ןבאה טכאנ רעסיוועג א ןיא
 ןעמ .רעטייוו .א רעביירש םעד — ייז ןשיווצ ןוא ,ןדיי טעגרהרעד ,םארגאפ־ןסאמ
 זיא יימרא עטיור עטריזינאגרא־ךאווש יד .םוקנא רעייז קסנימ ןיא ךיוא ןיוש טליפ

 ןעמאזוצ ,יימרא עשיליופ עטאטשעגסיוא־טוג א טמוק׳ס .ןלעטשוצנגעק ךיז חוכב טשינ
 דיז ןבייהנא ןלימ ןוא סעקיוועשלאב יד ןופ סרענגעק עשיניארקוא ןוא עשיסור יד טימ

 טציא •ייז ןעגנאלרעד ןדיי עקיטרא יד רעבא .קראמ ןפיוא ןדיי רעביא ןכאמ ךעליירפ
 ןדנאוועג רעבא ךיז טאה טעטימאק רעשידיי רעד .ןדיי יד ןגעק המקנ א ןעמ טראוורעד
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 יד טציטשעג טלאמעד טאה סאוו ,עקירעמא ןופ רעייטשראפ םעד ,יוטנעגראמ ׳ה םוצ
 .קיאור ךרודא טייג ץלא ןוא — ךקאילאפ

 ןענעדראוצגייא ריז ןענעכער ןוא ןליופ ןייק קירוצ ןראפ ,החפשמ עצנאג יד ,רילנ
 א טימ קירוצ ןעמוק רימ .טעטש ערעדנא ןופ ןוא רעווארטסא ךס א יוו ,ןילבול ןיא
 ־אב רימ .ןעמונראפ זיא ףיוה סעסיטאמ ןיא בוטש רעזדנוא רעבא .לאטיפאק ןסיוועג
 לייט א .רעווארטסא עטריאוקאווע קירוצ ךיוא ןעמוק םע .ךיק ענעזעוועג יד םיוק ןעמוק

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא יד ןיא ןייא דיז וענעדרא לייט א ,לטעטש ןיא ןביילב

 טימ רעטכאט סבר רעבילאווז םעד ,עשטייפ יורפ ןייז ,ריפס דוד ןיזוק רעזדגוא ראנ
 *רעדעל א טימ טנדראעגנייא טאהעג ריז ןבאה ייז ווו ,קסנימ ןיא ןביילב ,רעדניק ערעייז

 סע .טסווואב טשינ רימ זיא ,עילימאפ רעד טימ ןראוועג טראד זיא׳ס סאוו .קירבאפ
 ־סור ףיט ,דאראגוואנ ינשזינ ןיא סרעבראג עטריאוקאווע עלא ןבילבראפ ךיוא ןענעז

 .עיצאקירבאפ־רעדעל רעד ייב טנדראעגנייא טאהעג דיז ןבאה ייז לידו ,דנאל

 םעדייא ןוא רעטכאט יד ,הנח יורפ ןייז ,סעלעבייל עשטמהרבא קירוצ טמוק סע
 ןוא טסעק טימ רעווש ןבייר ןייז ךרוד טגראזראפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ריאמ לאיחי
 ןגעמראפ ןייז .רעקנארק א קירוצ טמוק סעלעבייל עשטמהרבא ראנ .השורי עסיורג א
 טרעוו רע .עשראוו ןייק החפשמ עצנאג יד טמענ רעדורב סנאקלא עלעטיג .טרעטשעצ
 ־עג ,עקנארק יד סיוא טלאה ןוא "ינומכחת" עיזאנמיג רעד ןיא רערעל רעטסווואב א

 .םיריבג ענעזעוו

 ץיק טשינ טפערט םאוו ,עדייז םרעבאהביל לקנעי ,סנזונוי דורב קירוצ טמוק םע
 םענייז ןוז םעד אד טניפעג ןוא םערא טמוק רע .ןגעמראפ ןוא טייקכייר ןייז ןופ ןמיס

 .טזאלראפ ןוא טמעראראפ ,ןעלעבייל

 ןקעטש דאד ןביילב רעבא .ןילבול ןיא ןעגעדראוצנייא ריז העדב טאהעג ןבאה רימ
 .עווארטסא רעבורח רעד ןיא

 ןופ (רעסעפ) "סעקטאק" יד סיוא טבארג ןעמ .רעדעל ןטייבראסיוא ןא טבייה ןעמ
 רענעזעוועג א ויא ,"ףיוה" ןיא ויירא ייז טלעטש ןעמ ,עינראבראג רעטנערבראפ רעד
 ץלא טרעוו רעטניוו .רייט ןופ ןגארט ןעמ זומ רעסאוו .וויטימירפ ץנאג ,לאטש־דרעפ

 .ןעגנוגנידאב ערעווש יד ןלעטשוצראפ טשינ ריז זיא׳ס .ןריורפעג

 ,טארטסיגאמ ןיא ריוא יוו ,ןבעל ושילהק ןיא קיטעט רעדיוו טרעוו רעטאפ ןיימ

 ןסיוטש וצ קירוצ ןא ןבייה ןסור יד .ריז טרעדנע ןטנארפ־המחלמ יד ףיוא עגאל יד תעב
 ןסור יד .ןדיי יד ,"אנוש" םעד ןיא םקונ ריז וענעז ןקאילאפ יד .רעטילימ עשיליופ סאד
 ראפ .עווארטסא ןופ טנעאנ ריוא יוו ,עשראוו ,טאטש״טפיוה רעד וצ טנעאג ןדש ןענעז
 טמענראפ ןעמ .סיורג זיא קערש יד .םונהיג רעיינ א ןא ריז טבייה לטעטש רעזדנוא
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 ,ץילגיטש לשריה ייז ןשיווצ ,עטנעאנ עקינייא דאנ ןוא דיא .רעטילימ םוצ עכעלטנגוי יד

 סאפ א ןיא ןגיל ןוא ,רעסעפ עסיורג עקידייל יד ןשיווצ רעלעק ןיא סיוא דיז ןטלאהאב
 .טכיל א טימ ןטכיולאב

 ,עניארקוא ןעמונראפ ןיוש טאה ןליופ .ןא רעטייוו טייג דנאלסור־ןליופ המחלמ יד

 סנ רעד" יוו טנכייצאב ןקאילאפ יד ןבאה ,המחלמ רעד ןיא טקנופדנעוו םעד .וועלק זיב
 ןפיוא ראנ רעבא ,עלארעביל א רעייז זיא עיצוטיטסנאק עשיליופ יד ."לסייוו רעד ףיוא
 ןדיי יד ."עניטסעלאפ ןייק ןדיי" גנוזאל רעד קיטליג זיא טייקכעלקרדו רעד ןיא .ריפאפ
 ןעמ טזאלרעד ,םרערעק־ןסאג רעדא רעטעברא־ייוומארט יוו וליפא .טרינאקיש ןרעוו

 .ןדיי ןייק טשינ

 טימ לופ ויא ,טרפב לטעטש ןיא זדנוא ייב ןוא ללכב ןליופ ןיא טגגוי יד רעבא
 ־ניא ןוא סעיצאזיגאגרא ,ןזיירק־רוטלוק ,ןעייטראפ ,ןטפאשלעזעג ןפאש ייז .גנוגעפאה

 ענלצגייא .ןאב ןייק טשינ ,ייסאש ןייק טשינ טאה לטעטש רעזדנוא רעבא .סעיצוטיטס
 .ןעמוקוצפיונוצ דיז ווו טרא ןא ןוא קעטאילביב א ןגעוו ןעמולח דעלדיימ ןוא םירוחב

 לאמ עלא ןיז ששיוש שכאמ עשירעשילימ יד

 יד .יימרא רעשיטסיוועשלאב רעד ןופ םוקניירא םעד ברע טציא זיא לטעטש סאד
 ,רעקייטפא ןוא רעטסיימרעגריב רעד .טריאוקאווע דיז ןבאה ןטמא ערעדנא ןוא ייצילאפ

 ןטסירק טכא ־־־ גנוציז א ףיוא טארטסיגאמ םעד ףיונוצ ןפוד ,שטנעמ רעלארעביל א
 טמיטשאב טרעוו רעטסיימרעגריב רעד .טאטש ןיא גנונעדרא יד ןטיה וצ ,ןדיי ריפ ןוא
 ־עציוו ראפ — שטנעמ רערעטלע ןא םגה ,רעטאפ ןיימ ,טנאדנעמאק־טפיוה םעד ראפ

 *ילימ ןשיסור ןיא עטנידעגסיוא ,ןדיי עכעלטע ףיונוצ טמענ רעטאפ ןיימ .טנאדנעמאק

 רעסעפ — זיוה העי ייב .םירישכמ ערעדנא ןוא סנקעטש טימ ייז טנפאוואב ,רעט
 .הפירש א ןופ לאפ ןיא ןשעל וצ ,רעסאוו

 ,סעצוואבאלאב — לייט עטסערג יד .יימרא עקידנטערטפא יד ךיז טזייוואב סע

 םלענ ,אטשינ זיא רע .לטעטש ןופ טנאדנעמאק ןליוויצ םעד ןכוז ייז .רעניארקוא
 ,טנאדנעמאק־עציוו רעד ןאראפ ,ןטלאהאבסיוא זיא׳ר ווו טשינ טסייוו רענייק .ןראוועג

 ,ןריציפא יד ראפ ועגנוגיווו ןלעטשוצ :לעפאב א טמוקאב רע .אריפאש שריה השמ

 יסערא יד ראפ הסיפת א ןוא דרעפ יד ראפ עשאפ ,ןשטנעמ יד ראפ ןסע ןוא שיילפ
 עלא יד ףיונוצ למאז ייג .לעפאב םענופ ןעיירדסיורא דיז טריבורפ רעטאפ ןיימ .עטריט
 .רעגנערטש א רעבא זיא לעפאב רעד .ןדיי יד ייב ראנ ,לטעטש ןעמערא םעגיא ןטקודארפ

 ןטאדלאס ענייז ןלעוו ,לעפאב םעד ןליפסיוא טשינ העש עכעלטע ןיא טעוו׳מ ביוא

 .ןריפכרודא ןיילא ץלא
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 .לעפאב םעד סעראזאד ערעדנא טימ ,רעטאפ ןיימ טליפרעד ןטייקירעווש עסיורג טימ

 ץימ לאז ,ןדיי יד טכערמוא ןא ןעשעג טעוו׳ס ביוא .ור טרעכיזראפ טנאדנעמאק רעד
 ןעמוקאב ,ץילימ רעשידיי רעד ןופ ערעדנא עלא יוו ,רע ,םיא וצ ןעמוק דיילג רעטאפ

 .טאטש ןיא ןגעוואב וצ ריז טבער א ןבאה ןלאז ייז ,רעדנעבןנערא

 ,סישובלמ ,רעדעל יד — רימ דיוא .םטוג־ןוא־באה רעייז דרע רעד ןיא ןטלאהאב ןדיי

 ןעמארגאפ ערעייז .םיורג זיא קערש יד ראנ .תורוד ןופ תושורי — גנוריצ ,רעבליז
 —״סעקיוועשלאב ןענעז ןדיי״ .ןטלאהאב ןגיל רענעמ עגנוי .טנאקאב טוג ןענעז ןדיי ףיוא

 ריפס ןורהא .ןעמאזוצ ןענעז ןשטנעמ עגנוי דאנ טימ דיא .ןעגבוקידלושאב ןעמ טרעה
 לטעטש ןיא .ןליופ ןריפוקא ןופ גנאג םעד עפאמ רעד טיול ןענרעל םהשמ םהרבא ןוא
 רעזייה יד ןיא טפיל ןייק ,שינרעטצניפ א — לאמא טימ .קיאור קיסעמסינטלעהראפ זיא
 רעייז טימ ,רעטילימ ןקידנרישאמ ןופ דליהפא ןא ראב טרעה ןעמ ,טשינ ןעמ טעז
 סורא זדנוא טמענ קערש א .יימרא עקידנטערטפא רעד ןופ עטצעל יד .דרעפ ןוא רעוועג
 ךיז ןגארטרעד םע .ןבוטש יד ןיא ןענעז רעדניק ןוא ןעיורפ יד .שיגעטלעהאב רעד ןיא
 ןיימ .זדנוא םודא ,רעטנענ ץלא ןרעוו ייז .ןעמייה עשידיי יד ןופ ןדלאוועג עכעלקערש
 ויא דנאבמערא ןטימ .ור טגאזעגוצ םיא טאה רעכלעוו ,טנאדנעמאק םוצ טפיול רעטאפ
 םייב טאדלאס א טפאכ םיא רעבא .ןעמוקנא םיא וצ ןענאק טעוו רע זא ,רעביז רע
 .רעלעק םעד ןיא טשיג ראג ןסייוו רימ .דיז טניפעג טנאדנעמאק רעד ווו ,טארטסיגאמ

 .עטסגרע סאד ןעמוקעגראפ זיא טכאנ יד זא ,ראפ ראנ דיז ןלעטש רימ

 ־רעד וצ טשינ זיא לחר ןירעגעווש ןיימ — שינעטלעהאב רעד ןופ קוק א ןביג רימ
 יד ןעגנערב ךשטנעמ .אטשינ זיא רעטאפ ןיימ .טפאלקעצ ןוא אלב םינפ סאד .ןענעק
 ,ןדיי יד ןופ ןבעל סאוו ,ערעזדנוא דניירפ עשיליופ עטוג יד יוו ,תועידי עקירעיורט
 ־עג םע ווו ןזיוועגנא ןוא סעצוואכאלאב יד ,סעקישטשמארגאפ יד טריפעגמורא ןבאה
 טכאנ רענעי ןיא טאה׳מ .סנגעמראפ ןוא דעלדיימ ,ןעיורפ עשידיי עגייש דיז ןעניפ
 ,לסעג־רעבראג ןופ רעפראג א ,םרעזאל םהרבא .םארגאפ ןכעלקערש א טריפעגכרוד

 ־לאווגראפ ןופ רעטכאט ןייז טקידייטראפ טאה ,דנאלסור ןופ רענעמוקעג קירוצ א דיוא
 דנאטשוצ ןכעלרעפעג א ויא ןוא פאק ןיא קאה א טימ טגנאלרעד םיא ןעמ טאה ,גנוקיט
 ןופ טנעאג טניווועג ןבאה םאוו ןדיי יד .לאטיפש ןיא ןילבול ןייק טריפעגקעווא םיא
 ןפערט ייז ווו ,עמרוט רעד ןיא ןוא ףיוה ןקידייל םעד ןיא ןיידא ןעייג ,טארטסיגאמ
 טמוק רע ו״טבעל עטאט רעד" — ךיז ןעיירפ עלא .טטימ ןיא טפאלש רעטאפ ןיימ
 וצ טנאדנעמאק םוצ טכאנייב ןפאלעג זיא רע ןעוו ?ןעשעג זיא סאוו .םייהא קירוצ
 עכלעוו ,דרעפ יד ןשיווצ טראפשראפ טאדלאס א םיא טאה ,םארגאפ םעד ןופ ןעוועטאר
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 ־קעווא טראד רע זיא ,טכענ עזאלפאלש ןופ רעדימ א .רעטילימ םוצ טרעהעג ןבאה
 .ןפאלטנא ןענעז דרעפ יד טימ רעגלעז יד יוו ,טרעהעג טשינ ףאלש ןיא ןוא ולאסעג

 ןבירק רימ .יימרא עשיטסיוועשלאב יד ןעמ טראוורעד טציא .ליטש זיא לטעטש ןיא
 .ןעשעג זיא םאוו עכעלקערש םאד ךיז טסווורעד ןעמ .ןשינעטלעהאב יד ןופ םיורא

 רעד דיז טזידואב ירפ ןעצ םורא ."חישמ ןטיור" םעד דיירפ טימ ןטראוורעד לייט א
 עסעווראב ,םצעב .יימרא עטיור יד — םיא דאנ .דרעפ א ףיוא קידנטייר ,לארענעג

 .ןאמ טרעדנוה עכעלטע — קירטש טימ ןדגובעגוצ ןסקיב יד ,ןטאדלאס

 ןפאלטנא זיא יימרא עטאטשעגסיוא טוג אזא .טימעג ןפיוא טוג טשינ טרעוו׳ס
 ןוא "עקדעיווזאר" יד סאד זיא יצ ,לארענעג םעד טגערפ ןעמ ן עסעווראב יד ראפ
 יד לארענעג רעד ףראד לייוורעד !ןעמוק ייז זא ,טרעפטנע רע ?יימרא יד זיא ווו
 ,רעדעל ,שיילפ ,ןסע ,באטש ןראפ ןעגנוניווו :"עסעווראב" יד ראפ גנוגראזאב עגלעז

 ןטימ ןעמאזוצ זיא סאוו ,טאטש ןופ טנאדנעמאק םעד טכוז רע .דרעפ יד ראפ עשאפ
 ןיימ ."עציוו" םעד ןעמ טכוז .ןראוועג םלענ גנורעקלעפאב רעכעלטסירק רעד ןופ בור
 ןריקסיפנאק וצ לעפאב םעד ןופ דימ יירפאב ,לארעגעג רבח" :םיא ייב ךיז טעב רעטאפ
 ראפ" :גנערטש טרעפטנע לארענעג רעד .״באטש ןראפ בוטש עטסנעש יד חלג םייב
 זיא׳ס ? טלא וצ וטסיב רעטילימ רעזדנוא ראפ ןוא טנאקעג וטסאה רעטילימ יקסנאפ םעד
 ןיימ ."טנאוו רעד וצ זיא — טריפעגסיוא טשינ טרעוו טאוו לעפאב רעדעי ,המחלמ

 .טייטאב םעד טסווועג טאה רעטאפ

 ראנ ,ןטקודארפ עקיטיינ יד ןעלמאז טייג ןעמ .עטכישעג יד רעביא ךיז טרזח סע
 .גנוניווו עשידיי א ןעמענ לאז רע ,רעטאפ ןיימ טעב ,גנוניווו סתלג םעד טאטשנא

 ןעמ .זיוה טאווירפ א ראנ ,עמרוט־טאטש יד טשינ רע ליוו ,עמרוט רעד ראפ ןוא
 ־ערבראפ עטריטסערא ןייז ןלעוו׳ס ביוא ,זיוה סאד (ריפס) ןהשמ־םהרבא ייב םיא טיג

 .ןהשמ־םהרבא ,ןיילא תיבה־לעב םעד רע טמיטשאב רעטיה סלא .סרעב

 ,שפעיוו רייט םוצ ,רעטייוו ךיז ןזאל ןטאדלאס עסעווראב יד טימ לארענעג רעד

 דאנ ןראפ םאוו ,ןשטנעמ טימ רענעגעוו ענעדישראפ ןא ןעמוק סע .וואטראבול ןייק
 ץלא ,ןיינ" ? רעטילימ שיסור דאנ טנגעגאב ןבאה ייז יצ ,דיז טגערפ ןעמ .יימרא רעד
 זא ,ראפעג א .הרושב רעד ןופ קירעיורט ןרעוו רימ ."לארענעג ןטימ הנחמ עבלעז יד
 עשיליופ א ןטאדלאס יד ןטלאהראפ לייוורעד ? ןעמוק קירוצ ןלאז סעקישטשמארגאפ יד
 .ןקאילאפ יד תבוטל שזאנאיפש ןיא דשוח ריא זיא ןעמ .קאפ א טגארט םאוו ,יורפ

 ןטכאמראפ א ןיא ,זיוה ןיא השמ םהרבא ייב עמרוט רעד ןיא טצעזעגנייא טרעוו יז
 וצ ןעמוק וןיאילאפ ענעעזעגנא .רעטיה רעד זיא השמ םהרבא רעטעפ רעד ווו ,רעמיצ
 רעד לייוו ,ןעלמאב ריא ראפ ךיז לאז רע ,טאטש ןופ "טנאדנעמאק" םעד ןטאט ןיימ

159 



 טימ טגאז ןוא ןרינעוורעטניא טייג ,הרירב ןיאב ,רעטאפ ןיימ .ףארטש־טיוט טארד דרפ
 .טיירפאב טרעוו יז .עכעלטנרא ןוא עליטש א ראפ יז ןעק רע זא ,טייקרעכיז

 טאה סאוו ,ןאגילוב א ,לטעטש ןופ קאילאפ א טריטסערא טרעוו גאט ןטייווצ םעד
 ןקאילאפ יד .סנגעמראפ ןוא ןעיורפ טימ ובוטש עשידיי יד ףיוא םארגאפ םייב ךזדועגנא
 ליוו ןעמ .ןבעל ןייז ראפ םימחר ןטעב לאז רע ,ןטאט ןיימ וצ ןפיול וצ רעדיוו ןעמוק
 שימ וד ןוא — המחלמ זיא׳ס" :םיא טגאז ךעמ .עטיב סרעטאפ ץימ ןרע,ד טשינ רעבא
 ןוא שזאטנעמצ ןפיוא ןגיוא םנעמעלא ראפ סיורא קאילאפ םעד טריפ ןעמ ."טשינ ךיז

 ? קידלוש זיא רעוו .קערש א טלאפאב גבורעקלעפאב עשידיי יד .סאש א טרעה ןעמ

 .קיוועשלאב רעד — יאדווא ןוא דיי רעד אנוש רעד — דימת יוו

 .הנחמ רעשיטסיוועשלאב רעד ןופ ןטאדלאס עטעדנוווראפ ןזייוואב ןא ךיז ןבייה םע

 זיא קערש יד .קירוצ דיז ןעלצ ייז .לדלעוו ןטנעאנ ןיא טרעיולעג ייז ףיוא טאה ןעמ
 .טאטש רעד ןופ 6א ןטערט ייז יצ ,לארענעג םעד טגערפ ןעמ .ןדיי ייב םיורג רעדיוו

 טעוו׳מ ביוא .קינאפ ןייק טשינ טכאמ ,ףליה ןעמוקנא טעוו׳ס .קיאור טייז" :טגאז רע
 ."ןבעג ןסיוו וצ רימ ןלעוו ,טאטש ןופ ןטערטפא ןלעוו

 ץויאוקאויע רעדיוו ךיז ףראד׳מ
 ברע ,טכאנראפ קיטיירפ .גנוטראוורעד ןוא קערש טימ תבש םוצ ריז טיירג ןעמ
 ןיימ ,ןבייצ א טיג רע .בוטש רעזדנוא ייב לארענעג רעד דיז טזייוואב ,ןדגיצ־טכיל
 .ןריאוקאווע קילייווטייצ ריז ןזומ רימ" :דייר ענייז טרעה ןוא וצ טפיול םהרבא רעדורב

 ."ואט ןיוש סאד לאז ,זדנוא טימ ןריאוקאווע ריז ליוו׳ס רעוו .קינאפ ןא ראנ

 .געוו רעצעיוואנסאס םוצ ןפיול ןא ןבייה ,רענעמ ןוא ןעיורפ ,ןדיי לטעטש סאד
 ךיא םענ טייקטלמוטעצ םיורג ןיא .דמעה א ,ןזיוה ראפ א לשייק א ןיא ןיידא גייל דיא
 .ןביילב רעדגיק עניילק יד טימ רעטומ ןיימ .תולח יד ןוא ןסע ןקידתבש ןטימ פאט א
 רע .ןייגטימ םיא ןעגניווצ רימ רעבא ,ןביילב ליוו ,חוכ ץיק טשינ טאה עטאט רעד
 ,ןעיורפ יד ןופ ןדלאוועג יד :דליב סאד טנייה דאנ עז דיא .הרות־רפס ןייז טימ טמענ

 ־טסירק א ףיוא קעווא ייז ןלעטש ,טכיל ייווצ ןעמענ ןעיורפ לייט .ךיז ןעגעגעזעג סאד
 א ןופ גאז א קנעדעג ךיא .רעטייוו ןפיול ןוא טכיל־תבש יד ןשטנעב ,ןאקראפ ןכעל
 טעוו ןעמ ןקירוצ ןעמוק רעדירב ערעזדנוא לייוו טנייוו ריא" :ןאמ ןרעטלע ןשיליופ
 .רעטילימ ןשיטסיוועשלאב ןקידנטערטפא ןשיווצ דאנ דיז ןפעלש רימ .ךזייוו ןיוש ךייא

 טימ ריוא ויוש ןפיול טראד ןופ ןדיי יד רעבא ,ןעור רימ ןליוו ץעיוואנסאס ןיא
 ,רעיימראטיור יד ןגאז ,ךענאד ןופ" .גוב םייב ,עוואדאלוו ץיק ץירא ןעמוק רימ .זדנוא

 ."רעטרע עטזאלראפ יד ןעמענראפ ןוא ןייג קירוצ רימ ןלעוו"
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 סעדער יד ןרעה וצ ידכ ,טאטש רעטנעצ ןיא ןעמ טייג ,גאט עלא יוו ,טכאנראפ
 לאמא טימ .קלאפ םאד טרעטסייגאב ןוא טקראטש׳מ עכלעוו טימ ,ןשראמ יד ןעז ןוא

 .טשינ רימ ןסידו ,ןראפ ייז ווו .ןכאז ןוא ןשטנעמ טימ עטקאפעג ,ןרופ ךיז ןזידואב

 דוס א ןייא טמיור ןוא עניב רעד ףיוא רענייא ףיורא טמוק ,ןשראמ יד ןליפש םייב
 .גניטימ םעד ןסייררעביא זומ ןעמ זא ,ךיילג טעדלעמ טאוו ,רענדער םעד רעיוא ןיא
 העד ןופ פא־וא טגנירפש ןוא — רע טגאז — ״קירוצ ןייז אד רימ ןלעמ ןגראמ״
 יוו ןעעז רימ .ןסיירפיוא־ןלענפארש ןופ גנוטיילגאב ןיא ,דיז ןפיולעצ עלא .ענובירט
 ךייט םוצ טפיול לייט רעסיורג א .ייז דאנ — רימ .רעלעק א ןיא ןיירא ןפיול ןדיי יד
 .קירב רעד ףיוא ולאפ ןסאש יד .םלוע ןצגאג םעד ןעמענפיוא טשינ ןאק קירב יד .גוב

 יד ןיא דיז טלאהאב לייט א ,ןסור יד טימ ןפאלעגטימ ןענעז רעווארטסא לייט א
 ןעמ טאה אטור עלאמ ןיא .ןפאלעג ןענעז ערעדנא ליפ טימ ץילגיטש לשריה .סרעלעק

 .ןזיוה ענעסירעצ ןוא דמעה ןקיצנייא ןטימ ןבילבעג ןיב דיא .ןעגנאפעג עלא

 .טאטש יד ןעמובראפ סעצוואכאלאב יד טימ ןקאילאפ יד ןבאה טכאנ עבלעז יד

 .טפאשרעה רעייז רעטנוא ,ןכאמ ראפ יד ןיא ןעגנובעלרעביא עשיגארט — רעדיוו ןוא

 ןעמיטשאב רימ .ןילאוו ןוא עיסעלאפ ןייק ,טייוו קעווא ןיוש זיא יימרא עשיליופ יד
 זדנוא ייב ןעמ טאה דיש ןוא לוויטש יד ,סעווראב ןרעדגאוו רימ .םייהא ןייגקירוצ
 ןעמוק רימ .רעדלעפ ענעטינשעגפא יד ףיוא ,ןגעוו עקיטייז טימ ןעייג רימ .ןעמונעגוצ
 ,יוא" :ןטאט ןיימ קידנעעזרעד ,דלאוועג א אד ןעמ טכאמ ,עווכור ףראד ןיא ןיירא
 ."טיוט םוצ טפשמראפ טייז ריא .ראסימאק םעד ,םורא ךייא טכוז טכאמ יד !שריה השמ

 ןיא .טלעטשראפ ענשטנעל ןייק טראפ רע ןוא ןגאוו ןוא דרעפ א םיא ןביג ייז
 םעד ןופ ךייא טכוז ןעמ ,שריה השמ ׳ר ,טפיולטנא" :יירשעג עבלעז סאד — ענשטנעל
 .םיוא טראד דיז טלאהאב ןוא ןילבול ןייק רע טראפ תבש ןיא ."טכירעג־סגירק

 ־סגירק ןכאנ זיב ןטלאהאבוצסיוא דיז םיא טהצע טאקאוודא רעשידיי רעטסווואב א
 ־םיוא ןוא םייה א ןראפ רע לאז ,ןעיינאב ךיז טעוו טכאמ עליוויצ יד ןעוו .דנאטשוצ

 .דלושמוא ןייז ןזייוו

 ־עגרעביא ,רעדניק יד ןוא עמאמ יד .בוטש ןיא טכאגייב טעפש ןא ןעמוק רימ
 .יימרא רעשיליופ רעד ןופ ןעמוק קירוצ ןכאנ טריסאפ טאה׳ס סאמ ןלייצרעד ,ענעקארש
 טאטש ןיא ןעמוק וצ רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד טייהיירפ ןבעגעג ןבאה ייז
 ןעמוקעג עקאט ייז ןענעז .ןלעפעג טעמ ייז סאוו ,רעזייה עשידיי יד ןיא ןעמענ ןוא
 רעדביק יד ןוא עמאמ יד .ןדיי יד ןגאלשעג דאב ייברעד ,טריבאר ןוא רענעגעוו טימ
 ריז טאה ,תוחיצר ןופ םי םעד ןיא .דיז ייב ןטלאהאבסיוא ןכש רעשיליופ א טאה
 .רעדגיק ןוא ןעיורפ לאצ עסיורג א ןטלאהאבסיוא טאה חלג רעד .קידצ א דאנ ןענופעג
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 ןטעבעג ןסוזעי ןופ ןעמאנ ןיא ןוא סעקישטשמארגאפ יד וצ םלצ ןטימ סיורא זיא רע
 .םארגאפ ןטימ ןרעהוצפיוא

 טריטסערא םיא טאה׳מ .ןעמוקעג קירוצ רעטאפ ןיימ זיא רעטעפש טייצ א ןיא
 .טיירפאב דאנרעד ןוא

 ןבעל לאמראנ א וצ קירוצ

 ןעמ טכוז זייווכעלסיב .עווארטסא ןיא ריוא .ךיז טקיאוראב דנאל ןיא עגאל יד
 .ףליה ןיידא ןקיש עקירעמא ןיא ןדיי רעווארטסא .עטסקיטיינ סאד ןפאשוצנייא ךיז

 אד ןיוש זיא׳ס .םעיינ א ףיוא ןעמ טלעטש ,שרדמ־תיב ןטנערבעגפא ןופ טרא ןפיוא
 רוד רעיינ רעד .ןסעומש ,ןעברעל ,ןענעוואד ןוא ףיונוצ דיז ןעמוק ןדיי ווו ,טרא ןא
 ןראוועג טקיסעלכאנראפ זיא עכלעוו ,טנגוי רעד ראפ טרא ןייק אטשיג .רעטנוא טסקאוו
 ־"תודחאתה" רעד ייב קעטאילביב א ךיז טפאש ףמאק ןפראש א דאנ ;ןראי־המתלמ יד ןיא
 .רעטומ סנייטשרעייפ עשטמהרבא ,ןעשאב ייב ראפ טמוק גנוציז עטשרע יד .ייטראפ

 טשינ ליוו ןעמ .םיתב־ילעב יד ןופ לייט א ןוא בר םענופ טרעטשעג ןרעוו רימ רעבא
 יד טעדנירגעג טרעוו ימ רערעווש טימ רעבא .לאקאל ןראפ הריד ןייק ןעגנידראפ
 ןיימ ,רעעמ המלש :סרעדנירג עטשרע יד .קעטאילביב יד ןוא ייטראפ־״תודחאתה"

 זיא׳ס .ךיז טלקיווטנא קעטאילביב יד .ךיא ויא גרעבנירג לאומש־בקעי ,ילע רעדורב
 ןעגנוטייצ טראד ןענעייל ריוא ןאק ןעמ ראנ ,רעביב ןעמענ וצ ווו טרא ןא ראנ טשינ
 ןרעוו ,ענעסקאוורעד ןוא רעדניק וליפא ןקיש ,ךיז ןקיאוראב םרענגעק יד .ןלאנרושז ןוא
 ףיוא ,תוחוכ דיז ןקעלפטנא םע .רעטאעט ןליפש ןא טבייה ןעמ .רעדילגטימ ןיילא
 עסעפ ;(ליזארב ןיא טציא) ץילגיטש החמש :טכירעג טשינ דיז טאה ןעמ עכלעוו

 ;עמיטש ענייש א טאהעג ,ךעלריטאנ ןלאר עריא טריפעגסיוא טאה טאוו ,גרעבנירג

 ויא רע .(ליזארב ןיא) באראב לדנעמ ;(עקירעמא ןיא טנייה) טאלבנירג םוחנ בקעי
 םיא טאה ןעמ .טעברא ןייז ןיא רעטריגילפיצסיד ןטלעז א ,גנוטלאווראפ רעד ןיא ןעוועג
 יד טימ רעטילימ ןשיליופ ןיא טנידעג טאה רע לייוו ,"קישטגאנזאפ" רעד ןפורעג

 .םעקישטנאנזאפ

 ייטראפ יד דיז טלאפש םע ,ןטייהנדישראפ־גנוניימ דיז ןפאש ,רעגייטש רעד יוו
 ריז ןלייט עפורג א ןוא רעעמ המלש .טכאמראפ טרעוו קעטאילביב יד ןוא "תודחאתה"
 ־שטייד ןייק ןרירגימע וצ טריבורפ רעירפ ךאנ טאה רע .עקירעמא ןייק טראפ רע .פא

 .ןסאפוצ טנאקעג טשינ דיז רעבא ,רעדירב ןוא רעטסעווש ענייז וצ ,דנאל

 ,רימ .טפנוקוצ ןייק ,גנוקיטפעשאב ןייק טנגוי רעד ראפ אטשינ זיא עווארטסא ןיא

162 



 ,אנקמ םיא וענעז ןוא ןראפפא םייב קיצראה םיא ןעגעגעזעג ,ענייז "סרענגעק" עפורג א

 .ןרעדאפםיורא זדנוא ולאז סאוי ,עקירעמא ןיא םיבורק ןייק טשינ ןבאה רימ סאוו

 עשיליופ יד .לטעטש םעניא פא דיוא דיז טלגיפש ,ןליופ ןיא ראפ טמוק סע טאוו
 ףיוא טמוק טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןבעל עשימאנאקע עשידיי סאד טרעוושאב טכאמ
 ריוא .עקביל ןוא עטכער ,עזעיגילער :ןעייטראפ טימ — ןבעל שידיי טריזינאגרא ןא
 טבייה טנגוי יד .ןזיירק עשיטאמארד ,ןסרוק־טנווא ,"בקעי תונב" ,א״שיצ ,תוברת :ןלוש
 תוכאלמ־ילעב יד .עביל ףיוא ןטיבראפ טרעוו ןכדש רעד ;שיעפארייא ןדיילק וצ דיז ןא
 ןייק טשינ ןעעז דעלמירחוס עטנעגילעטגיא יד רעבא ,ןעגעדראוצנייא דיז רעטבייל זיא
 גנע ןא .ןזיירק־רעטעברא יד ןיא דיז ןריפורג ,עשראוו ןייק ןראפ ךס א .טפנוקוצ

 .לאעדיא ןא זיא "לטעב בלאה" א טימ טראד לרעמיצ

 ןעוועשוב שמענ םזיטימעסיטנא רעד
 ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,יקסוואקדאלקס ר״ד זיא לטעטש ןופ
 ךעטקאד ןייק אטשינ .ןבילבראפ טראד ןיוש זיא ןוא וואטרעוועל ןייק ןפאלטגא ,המחלמ
 טשיג טייקנארק א טאה ךימ דיוא .*ןיז ןטיירפשראפ סעימעדיפע ןוא עווארטסא ןיא
 *טנאה א טימ ןאמרעגנוי א טמוק םע .גנוטייצ רעד ןיא םנאנא ןא טיג ןעמ .ןטימעגסיוא

 .סעראזאד דאנ ןוא אריפאש ךורב ןיזוק א ,ה״ע רעטאפ ןיימ ףיוא טבוז ןוא עקזילאוו

 דאנ .טארייהראפ טשינ זיא רע .הריד א ןפאשנייא םיא לאז ןעמ זיולב טגנאלראפ רע
 םירעיופ ןוא ןטסירק ייב ייס ,ןדיי ייב ייס טבילאב לענש רע טרעוו טייצ רעצרוק א
 א דיוא רע זיא ,רעטקאד רעסיוא זא ,םיורא דיז טזייוו םע .רעפרעד עקימורא יד ןיא
 ־אט ,ייטראפ־״תודחאתה" רעד ןופ טעטימאק־לארטנעצ ןופ דילגטימ ,רענדער רעטוג
 שידיי ןוא שלערבעה ןופ ,ןכארפש עכעלטלעוו דיוא זאק רע .ראטאטיצער רעטריטנעל
 יד ייב ןוא טנגוי רעד ייב וויטקא טרעוו "רענאיצילאג" רעד .טדערעגפא ראד זיא
 רעד ןיא ."קאלב ןלאנאיצאנ" ןראפ עדנאגאפארפ טימ םיורא רע טערט ןלאוו־םייס
 ןדער ייז ,עטרילימיסא ראנ ,ןטסיטנעד ,קלאפראפ א דיוא זדגוא וצ טמוק טייצ רעבלעז
 רעד — ייז ושיווצ .סעילימאפ עכעלטסירק עקינייא טימ דיז וענאקאב ןוא שיליופ ראנ

 .לטרעק א ןוא ייט לזעלג א ףיוא ףיונוצ ךיז ייז ןעמוק דאוו עדעי .חלג

 עטכער) םעקעדנע יד ןופ רענדער־טסאג רעכעלטסירק א טמוק טנווא ןסיוועג א
 וצ .גנוניווו ןיא חלג םייב גנופערט רעד וצ ןדאלעגנייא טרעוו ןוא (ייטראפ עשיליופ
 ןשיווצ ןוא סרעניווונייא עשיליופ יד ןופ גניטימ־ןסאמ א ףיונוצ רע טפור םנגראמ
 אזא ז טאטש ןיא ךייא ייב אד ךיז טוט סאוו" :רע טגאז ,דייר עשיטימעסיטנא ערעדנא
 *עטניא עשיליופ ליפ זפארטעג טראד ןוא חלג םייב ןזעוועג דיא ןיב ןטבענ !לאדנאקט
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 דאנ ןוא — ןעשעג לאז סעכלעזא .םיאנוש עשידיי ערעזדנוא טימ ןעמאזוצ ,ץנעגיל
 ״1 ןעמעמ ייב

 .ןעמוקעגראפ טשינ רעמ ןיוש ןענעז ןפערטנעמאזוצ יד

 ,רעציזאבטוג רעסיורג א ,יקסגיטרעווטעשט ףארג רעד טמוק סע :דאזיפע וא דאנ

 ןריטיגא ןעמוקעג זיא ,ראטאנעס א ,רע .ןדיי טימ רע ןוא םיא טימ ןעלדנאה ןדיי ךס א
 ןפיוא ,רעטנעצ ןשידיי עמאס ןיא ,עיצעדנע יד ,ייטראפ ןייז ראפ ןלאוו־םייס יד וצ
 רעפרעד עקימורא יד ןופ ןוא ןטסירק רעווארטסא ןומה רעסיורג א ןעמוקעג זיא׳ס .קראמ
 טגאז ןוא סעצנאוו עסיורג יד טימ דיז קידנליפש ,ןסאלעג ךיז טדער רע .םירעיופ יד
 רימ זיא טאג יוו ,ןזיופ ןיא ןעוועג ןיב ךיא" .ןגיז טעוו ייטראפ ןייז ביוא ,ןקילג וצ
 לייוו ז םאמ ראפ ריא טסייוו .טייקנייש ןוא טייקנייר יד ןעז וצ הייחמ א זיא׳ס ,ביל
 ןיא יוו ,ךייא ייב אד ךיוא זא ,ךייא רעכיזראפ ךיא .ןדיי ןייק אטשינ ןענעז טראד
 ,ךרודא רימ זיא ליורג א ."ןדיי ןופ ןייר — ןריפכרוד סאד רימ ןלעוו ,ןליופ ץנאג

 .טימעסיטנא ןופ "ןקילג" יד קידנרעה

 עשיליופ דיז ןענעפע םע .עיצאטיגא ןוא סעדער טימ זיולב טשינ דיז טנגונגאב ןעמ
 סיוא טדיימ גנורעקלעפאב עשיפראד יד .גנוריגער רעד ךרוד טציטשעג ,ןוויטארעפאאק
 ערעייז ןפיוקראפ ןוא ןדיי יד טימ ןעלדנאה וצ טניווועג ןענעז ייז ,ןפיוק וצ טראד
 עשידיי יד ייב ןכאמ סענאגילוכ םתס ןוא ןטגעדוטס עשיליופ רעבא .ןדיי יד תורוחס

 .םירעיופ יד טימ ןעלדנאה טשינ ןעמ טזאל סרעייג־ספראד יד וליפא .ןעמארק

 ראפ טגייל ייטראפ עדעי ."חישמ" א טכוז ןעמ .טלפייווצראפ זיא טנגוי עשידיי יד
 עכעלטנגוי ךאנ טימ ךיא .רעזיילסיוא םעד םזינומאק ןיא ןכוז עקינייא .ןעעדיא עריא
 ,טאקיפיטרעס א ןגירק טנאקעג טבייל באה דיא .עניטסעלאפ ןיא טפנוקוצ יד ןעזעג ןבאה

 עקיטרא עכעלטע טימ ןעמאזוצ ןענעז עוועצראפ לטעטש ןטנעאנ ןופ םירבח עניימ רעבא
 ־עג ערעייז טרידימקיל ןוא טפיוקראפסיוא ןבאה ייז .לארשי־ץרא ןייק קעווא תוחפשמ
 טרעיודעג טשינ רעבא טאה׳ס .ןענעדראוצנייא ךיז טראד גנונעפאה רעד טימ ,ןטפעש

 טעמכ — ןעמוק קירוצ ןביוהעגנא טייהרעגעטלאהאב ייז ןבאה ,םישדח עכעלטע יוו רעמ
 וליפא ,טעברא ןייק אטשינ" :תורושב עטסיוו טימ ןוא ,ןעוועג הלוע ןבאה םאוו עלא
 ,ןסעיינ יד קידגרעה ."רעבארא יד ןופ ןלאפנא אד ךיוא ןענעז סע .רעגייטש ןקאה םייב

 טזומעג ןוא קראטש שיזיפ טליפעג טשינ דיז באה ךיא ריוא .טומ רעד ןלאפעג זיא
 .ץנעטסיזקע ןגעמ ןטכארט

 ,דיסח רעקצאק א ןופ ןוז רעד ,קישטראב קיציא זא ,טריסאפ טאה 1927 ראי ןיא

 ראנ — גנירעה ןאגאוו א ןפיוק טראד ידכ ,קיצנאד ןייק ןראפ וצ טלעג עמוס א טמענ
 ^אריינעשז־עד־איר ןיא זיא רע זא ,ווירב א ןא טמוק םורא טייצ א ןיא .םלענ טרעמ רע
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 רע .ףתוש א טימ ןעמאזוצ ,ןשאט־ןעמאד ןופ קירבאפ א טנפעעג טאה׳ר ווו ,ליזארב
 סאוו ,לארשי ינב וניחא דס א טראד ןאראפ ,טאטש עסיורג א זיא איר זא ,טביירש
 טייקכעלגעמ א דיז טנפע׳ס ,טנעניטנאק רעיינ א זיא׳ס .טכעלש טשינ ןייא דיז ןענעדרא
 ןא ןבייח עבעלטנגוי ךס א .דנאל ןטנאקאבמוא ,ןטייוו םענעי ןיא ןענירטנא ןענאק וצ
 ראפ קערש יד םגה ,ןרירגימע ןגעוו ןטכארט םענ דיא ריוא .ןיחא ןראפ וצ ןטיירג דיז
 ,לאטיפאק ןא ,םיבורק ןא ,דארפש א ןא דאנ וצרעד ,םיורג זיא ןטנאקאבמוא םעד

 רעד ראפ ןעמאזוצ ןעטעברא רעדירב יד טימ דיא .קידנעטשבלעז טשינ שימאנאקע
 .החפשמ רעצנאג

 טאה םאוו ,"סאיה" ךרוד ,החנה א טימ עטראק־ספיש יד ןפיוק וצ דיז ימאב דיא
 רעטאפ ןיימ .געמראפ רעזדנוא ןופ ןעמונעגסיורא באה דיא עכלעוו ,ראלאד 70 טסאקעג
 .טארטסיגאמ ןיא טעברא רע לידו ,ןטנעמוקאד עקיטיינ יד ןעמענסיורא רימ טפלעה

 דיז ןוא ,םייה יד ןזאלראפ דניק א ןפלעה לאז עטאט א ,שטייט׳ס" :טנייוו רעטומ ןיימ
 ״! י עלהמלש ריא ? היתחת לואש ןבלעוו ןיא טסייוו דעוו ןזאלקעווא

 ןייק עזיוו יד ,עטראק־ספיש יד ,טראפסאפ םעד — קיטראפ ץלא ןיוש באה דיא
 ןגעמראפ־בוטש חפ זדנאל ןטייוו אזא ןיא הטורפ א ןא ןעמ טראפ יוו רעבא .ליזארב
 ןבעגעג רימ טלאוו רע זא ,טגאז עטאט רעד .סעפע דאנ ןעמעגוצסיורא ךעלגעממוא זיא
 ענעטיהעגפא אזא דמערפ רעד ןיא קעווא ןעמ טיג יוו רעבא ,הרות־רפס ענעגייא ןייז
 עכלעוו ,דייש רענעכעלב א ןיא טלקיוועגנייא ,רתסא תליגמ יד רימ רע טיג י טייקילייה
 — םירפס עקילייה ערעדנא ןוא ם״במר ,ס״ש ןשיווצ קנאש־םירפס ןיא ןענאטשעג זיא

 זא ,טגאז ןעמ .ןפיוקראפ םאד וטסנעק ,ףליה ןיא ןקיטיינ ךד טסעוו ביוא" :טגאז ןוא
 ־געמ ןייק וליפא ,טשינ דיא באה טלעג ןייק רעבא .רצוא רעצנאג א םע זיא ןטראד

 ."האוולה א ןעמוקאב וצ טייקכעל

 ןרירגימע וצ ריז טיירג דיא זא ,קראי־וינ ןיא רעעמ המלש רבח ןיימ וצ ביירש דיא
 ףיוא ראלאד 25—20 א ןבאה שטאכ לאז דיא ןעוו רעבא ,ליזארב ןטנאקאבמוא םעד ןיא
 א םוקאב דיא ןוא גנאל טשינ טרעיוד סע .ןיהא ןעמוקגא םייב טייצ רעטשרע רעד

 .ראלאד 25 ףיוא קעשט א טימ עמארגעלעט

 ןיא ץירא ךיא םוק טנווא טעפש .טסערפ עכעלנייוועגרעסיוא .1929 ראונאי ףוס
 דאווש ןיב דיא י טעקאנ יוזא ןעמ טראפ טסארפ אזא ןיא :טגראזאב ןענעז עלא .בוטש
 רעזדנוא ןופ דניירפ ןוא רבח א ,טסאל ר״ד .פא טשינ טערט רעביפ רעד .קנארק ןוא
 טאהעג דיוא טלאוו דיא" :טקדעמאב ןוא "טנוזעג־ראפ" א טימ ךימ טנגעזעג ,החפשמ
 ־עג וצ ראנ טסאה וד .ןרילראפ וצ סאוו באה ךיא ראנ ,ןליופ ןופ ןרירגימע וצ קשח

 ."גגונעפאה ןוא טייקרעטנומ טימ ראפ ;ןעגיפ
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 יד םארו ,"ערעשטעיוו" עטצעל יד םע דיא .ןקראטש וצ דיז טימאב רעטאפ ןיימ
 קוק א יז טיג לאמ עלא .טשינ דיז טסע םע ראנ ,טיירגעגוצ לעיצעפס טאה עמאמ עביל
 ,ענימ עכעליירפ א ךאמ" :יז טרסומ רעטאפ ןיימ .ןרערט יד ןשרעהאב ליוו יז ,רימ וצ

 ־ראפ ןייק טשינ ןעז דיד רע לאז ,ןגיוא יד ראפ קידנעטש טביילב קילב רעטצעל רעד
 ..."עטנייוו

 ןייז רימ טיג רע ןוא — טאטש ןופ בר ןטימ ןעגעגעזעג דיז לאז׳כ ,דימ טעב רע
 ןופ קעווא דאד טסראפ וד ,המלש" :רימ טגאז םאוו ,ןטאט ןטימ קירוצ ייג דיא .הכרב
 .ןראפ וצ דיז ןביילק ערעדנא ,ןראפעגקעווא ןדש ןעגעז רעווארטסא עקינייא .זדנוא
 ."להק ןיא ןוא בר םעניא ,לטעטש םעניא טשיג טסעגראפ ,ךיז וצ ןעמוק טעוו ריא זא

 רעדא החפשמ רעד ןופ רענייק .ןטילש םעד ןיא ןייא טוג דימ ןעמ טקעד ףוס־ףוס
 ןיא עיצאטס־בלאה רעד וצ ןטיילגאב דימ טנאקעג טשינ טסארפ ןבילוצ ןבאה ,םירבח
 טלאצאב ןוא ןראפעגטימ אי זיא והילא רעדורב ןיימ .זדנוא ןופ רעטעמאליק 9 ,קעדורג
 ןענעז ייז לידו ,טעוועטארעג םיוק ןעמ טאה סיפ עגייז ןופ רעגגיפ יד :זיירפ ןרעייט א

 .ןריורפעגפא ןראוועג

 ,םרעטעפ ,החפשמ יד ,ישאר רעטסעווש ןיימ אד ןענעז טראד .עשראוו ןייק םוק ךיא

 עקינייא עשראוו ןיא ןביילב לדו ךיא .ץילגיטש לשריה ,םירבח ,דניירפ ,ןעניזוק ,סעמומ
 םילשאב דיא .רעסאוו ,ןליוק ,ץלאה ןייק אטשינ ,ןריורפעג זיא טאטש יד רעבא ,ןכאוו

 .ןליופ טימ ןוא עשראוו טימ דיז ןענעגעזעג וצ

 רעטעפ ןופ ןיז יד ,ןעביזוק עגנוי עקינייא דימ ןטיילגאב ,1929 ראורבעפ בייהנא
 ןייגסיורא טנאקעג טשינ ןבאה רעדילגטימ־החפשמ ערעדנא יד .לדנימ עמומ ןוא עיש
 טימ ןאלאשע רעסיורג א זיראפ — עשראוו ןאב רעד ייב .טכאנ רעקיטסארפ אזא ןיא
 םוטעמוא .ךייגוצניירא טרא ןייק ןעניפעג טשינ ןאק ךיא .סרעטיילגאב ןוא ןטנארגימע
 ־אב ןיימ .חוכ טימ ןיידא דימ ןפוטש סניזוק עגיימ .טפאטשראפ גגעגניירא יד ןענעז
 ןשטנעמ דס א ןענעז ,ראפפא ןופ לאנגיס םעד ןבעג םייב .עקזילאוו־טנאה א — שזאג

 ־ראפ א — םינכש עגיימ ףדא סורא דימ קוק ךיא .סרעטיילגאב יד ,ןאגאוו עופ סיורא
 טראד טאה ריא" ."איר ,ליזארב ןייק" "?םינכש עביל ,ןיהא ווו" .רעדניק טימ קלאפ
 טסאג וצ לאמ עלא טמוק יז ,עכייר א ,רעטסעווש ןיימ" :טרעפטנע דרפ יד ״? םיבורק

 ."עשראוו ןייק

 .ץענערג רעשישטייד־שילדפ רעד ייב לארטנאק א ,טכאנ עצנאג א טראפ ןעמ

 ץלא — ךיז סיוורעד ןוא ןענאגאוו יד רעביא דיא ריצאפש ,גאט טרעוו םע ראנ יוו
 .ןיילא דאד ןיב דיא .טפאשטנאקאב םילש דיא .עקירעמא־םורד וייק ןטנארגימע

 ־רעביא ובאה סאוו ,רעגעמ ןראפ סע ;הנותח רעד דאנ דיילג דעלראפ ןראפ סע
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 םעיינ ןפיוא טפנוקוצ ערעסעב א ןכוז ןראפ ךעלדיימ ןוא םירוחב ;החפשמ יד טזאלעג
 טשינ ןיב דיא .טימעג ןפיוא רעטכייל לסיב א טרעוו םע ."ןליופ תאיצי" .טנעניטנאק

 .םאזנייא

 .אטשינ זיא רעסאוו קנורט ןייק ,ןריורפראפ זיא ץלא .גוצ־ןאלאשע ןטימ ןראפ רימ

 ןילרעב ןיא עיביל רעקיטייז א ףיוא .טאמילק רעד רעטכייל ןיוש זיא דנאלשטייד ןיא
 סרעעמ השמ ,רעעמ עדיירפ ראנ .עמראפטאלפ עקידייל א .ןייטש גוצ רעזדנוא טביילב
 .ןענעגעזעג ןוא ןענעגעגאב דימ ןעמוקעג זיא יז .טדיילקעג קידרעטניוו טייטש ,לדיימ א

 .ןרעטסעווש עריא וצ ,ןילרעב ןייק ןראפעגפא רימ ןופ רעלרפ זיא יז

 זדנוא טיג ןעמ ווו ,לעטאה םענייפ א ןיא ,זיראפ ןיא ןא רימ ןעמוק טגווא ןיא
 םעד ןראפ רימ ןוא — ףיוה־ןאב ןפיוא קירוצ ךיז רימ ןרעק ירפ ץנאג .טיורב־טנווא
 ,"בוקארק" ףיש רעשיליופ רעד טימ ןראפ וצ ,טראפ םוצ ,רוואה׳ל ןייק טנווא ןבלעז

 עצנאג רימ ןטראוו .עינידג טאטש־טראפ רעד ןיא ןראוועג ןריורפעגנייא זיא עבלעוו
 .ןעיירפאב יז לאז טסארפ רעד זא ,ןכאוו 3

 ןטסנייממא .טלעוו ןלייט עלא ןיא ןפיש פא ןעייג ןוא ןא ןעמוק דעלגעט־גאט
 ןבוז סאוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשיליופ יד ןופ ןדיי עשימייה ןרישזאסאפ יד ןענעז
 רעביא ןביג ליזארב ןוא עניטנעגרא ןופ עקידנראפ קירוצ יד ךייא .ןטנעניטנאק עיינ
 ־פיוא טאה יז ווו ,עינידג ןופ ןעמוקעגנא ףיש יד זיא ךעלדנע .ןטכיראב עכעלקערש

 .רעדירב־םפיש ,ייז טימ ךיז ןקינייאראפ רימ .ןליופ ןופ ןטנארגימע ךס א ןעמונעג

 עטסערג יד .קעד ןפיוא רדסכ זיא׳מ .טפול ןא טעמכ ,עוויטימירפ א זיא ףיש יד
 ־עד־איר זיב לעטשפא זא געט 17 טראפ ןעמ .טייקנארק־םי רעד ןופ טדייל לייט
 םענייא ףערט ךיא .טפאשלעזעג עטסאפעגוצ א ןעניפעג וצ טייצ אד זיא׳ס .אריענעשז
 ־וואנאי ןופ ,רעכעלגעמראפ א םיוא טעז ,םענייא דאנ .רעבראג א ,טנגעג רעזדנוא ןופ
 איר ןיא זא ,ןטייווצ םעד רענייא ןרעכיזראפ רימ .ךאפ־רעבראג ןופ דיוא .יקסלעבול
 יד .החפשמ רעוועשראוו יד ןעוועג זיא םינכש־ עניבאק עגיימ .סנייא ןייז רימ ןלעוו
 סערדא רעד .ליזארב ןייק רעטסעווש ריא וצ ווירב א ןביירש ריא לאז דיא ,טעב יורפ
 ז םערדא ןא ןא ,שטייט׳ס .דנלאפפיוא סאד זיא רימ .לטסעק־טסאפ א ןופ רעמונ א — זיא
 רעד וצ ריא טימ דיילג דיא ראפ ,איר ןייק ןעמוןק ןלעוו רימ ןעוו זא ,וצ רימ טגאז יז
 ןלעוו סאוו ,ןגעלאק ףיש רעד ףיוא ויוש באה דיא .טוג זיא רימ .עטריבג יד רעטסעווש
 קיציא זיא יחו ןוא .רעטסעווש סעטנכש ןיימ ייב םייח א ןוא ,ןעמאזוצ ןטלאה דיז

 ? קישראק
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 ליזארב ןיא

 ,עסיורג א .אריענאשז־עד־איר ןייק ףיש יד ןא טמוק 1929 ץרעמ ןט21 םעד

 ןליבאמאטיוא דאנ — עיצאקיגומאק יד .סעדייבעג עקיקאטש־ליפ טימ ,טאטש ענרעדאמ
 ־ךיש" ןיימ 1 ןאט ךיא לעוו סאוו .ןרילראפ אד ךיז ןאק ןעמ !דלאוועג .ןעייוומארט ןוא
 יורפ א ןעוועג זיא ףיש רעד ףיוא .אטשינ — רעטסעווש עכייר ריא טכוז ״רעטסעווש
 ךאב טימ ןייז םינפ־לבקמ ייז ועמוקעג ןאמ ריא חא ,קינשארק ןופ דניק א טימ
 באה דיא .דלעפדלאג לדוד ןעמאנ םעד ףיש רעד ןופ ןעיירש ךיא רעה .טיילסדגאל
 לדוד טימ קינשארק ןייק טאהעג הנותח טאה סעלעכעמ ןבואר עדיירפ זא ,טסיוועג
 טכאמ םאוו ,דלעפדלאג >— :דיא יירש .אריענעשז־עד־איר ןיא ןענעז ייז ןוא דלעפדלאג

 ןיוש זיא רע ז ןקישראק וצ ןעמוקעג 1 רעווארטסא ןא״ :קירוצ רע טגערפ ? עדיירפ
 .רעטסעווש סיוא ,קישראק םיוא ."טריטארקנאב ןוא ןראוועג םלענ

 םי םענופ טלגנירעגמורא ,"לזדניא־ןעמולב" םוצ ףיש רעד ןופ זדנוא טריפ ןעמ
 ,עקיסקיווניילק — עטמאאב עקיטרא יד ךרוד טרילארטנאק ןרעוו רימ .גרעב ןוא

 .עלעקנוט־בלאה

 ןעמוקעג ןענעז םאוו יד ןוא ןטנארגימע יד .ןאראטסער א דיז טניפעג לזדניא ןפיוא
 ןיא ןייגוצניירא ןעמולח טשינ ןאק דיא .ןעקנירט ןוא ןסע ךיירא ןעייג ,ןעמענפיוא ייז

 .ןסע ןאראטסער

 טאה׳מ ןכלעוו סערדא ןא טימ ,השבי רעד וצ קירוצ זדנוא ןעמ טריפ טכאנראפ
 ־ארב עקינייא .קידגגער זיא׳ס .סופוצ ןעייג רימ ."ףילער" םוצ טזאלעגרעביא זדנוא

 רעוו ,רעבא ןעיירש רימ ,ייוומארט ןפיוא וצעזפיורא ןוא ןפלעה זדנוא ןליוו רענאיליז
 ריא טימ "רעטסעווש־ףיטש" ןיימ דיא באה אד .ןריפראפ זדנוא טעוו רע ווו טסייוו
 ,וזאלרעביא טשינ יז לאז ןעמ ,ךיז טעב יז .קעפ עריא ןגארט ןפלעה זומ ןוא החפשמ
 עטמאאב יד ."ףילער" םוצ טפעלשרעד םיוק דיז טאה םלוע רעד .רעדניק יד טימ
 ןעמוקעג ןענעז רימ ,טראוועג זדנוא ףיוא ןבאה ייז ,קיאורמוא ןעוועג ןיוש ןענעז
 ןרעמיצ יד — דייה רעד ןיא .עדייבעג רעטלא ןא ןיא ריז טניפעג "ףילער" רעד .טעפש
 טאוו ,יד ראפ קנעב ןוא ןשיט טימ ,רעלעק רעסיורג א — ןטנוא ,״ףילער״ םעד ןופ
 טימ זדנוא ןענעגעגאב רעלעק ןופ סרעגיווונייא עקינייא .םייח וייק טשינ דאנ ןבאה
 ןיא ז ןאט אד ריא טעוו סאוו ך ןיהא ווו ז ןעמוקעג ריא טנעז טאוו" :״אבה־ךורב״ א
 עימעדיפע ןא טעוועשובעג ןאד טאה׳ס) "?רעביפ ןלעג ןופ ןבראטש וטאמילק םעד

 .(רעביפ ןלעג ןופ

 .ןטייצלאמ דיוא ויא ,לעטאה א ןיא ןקיטבענ געט יירד :ףליה וצ זדנוא טלייט ןעמ

 ןעמוקעג זיא םאוו ,רעקעב א ,ןייטשניבור יכדרמ ןורהא ןייז םינפ לבקמ טמוק דימ

168 



 טאה רע .םירופ ברע זיא׳ס .תוצמ ךקאב םייב טעברא רע .רימ ראפ ןבאוו עקינייא
 טגראזאב ךיד דיא טלאוו ,רעלרפ דאוו א טימ טסמוק וד ןעוו ,המלש" :תונעט רימ וצ
 ויוש ןענעז קיגבאראז לקנעי ןוא לבייל .טעפש וצ ויוש זיא טציא רעבא ,טעברא טימ
 גנוניווו ןייק רעבא .טאטש רעטנעצ ןיא ,דיש ןטכירראפ וצ בלעוועג א טימ טנדראעגנייא
 קינבאראז לבייל ."ףילער" ןופ רעלעק ויא דיז ועניפעג ןוא ,טשינ דאנ ייז ןבאה
 וטסאה סאוו ראפ ? ןעמוקעג וטסיב סאוו 'וצ״ :רימ וצ הנעט א טאה ,(ןיבור רעטעפש)
 .דמלש זא ,ןטאט ןייד וצ ןבירשעג באה דיא ןכלעוו ,ווירב ןיימ ףיוא טראוועג טשינ
 ןיוש זיא׳ר ביוא ןוא — טכעלש זיא׳ס .ליזארב ןייק ןראפ וצ ןגעוורעד טשינ לאז

 ."קירוצ ףיוא עטראקספיש א ןקיש םיא ריא טלאז ,ןראפעגסיורא

 ךאד ןלעוו ןרעטלע עניימ ? הבוט יד ןטעבעג ריד טאה רעוו״ :סיוא םיא לדיז דיא
 ."הרושב ןייד ןופ ןעמוקמוא

 ןיא טניווועג ןבאה ןדיי ווו ,"טנגעג עשידיי" א איר ןיא ןעוועג טלאמעד זיא׳ס
 יד ןיא ןפארטעג דיז טאה׳מ .םילכאמ עשידיי טימ ,לטעטש שידיי א — טפאשגנע
 א ןעקנירט ןפור ךעלטעטש עקיאייברעד ןופ עטנאקאב .ןראוטארט ףיוא ןוא ןעעפאק

 .ךימ ןעמ טסיירט — ״טגראזעג טשינ ,המלש״ .ריב לשעלפ א רעדא ,עוואק

 ,ענרעדאמ א ,עשישטייד א — יירעבראג א ןיא ״ףילער״ ןכרוד ךימ טקיש ןעמ

 .ןלעפ עסיורג ןגארט וצ — ןעטעברא ערעווש רימ טיג ןעמ .םענראפ ןסיורג ןפיוא
 שטייד א ,רעטסיימ םייב ךיז טעב דיא .םעד ייב ןטלאהסיוא טשינ לעוו דיא זא ,עז׳כ
 דיילג ןליוו ןדיי" זא ,רימ רע טגאז .טעברא עשינעמכאפ ןבעג רימ לאז רע ,ןליופ ןופ
 ."טריזינאבעמ זיא ץלא ,ןליופ ןיא יוו ,טיילכאפ ןייק טשינ ןעמ ףראד אד .סרעטסיימ ןרעוו

 םעד ראנ ןפלעה ייז זא ,רימ טגאז "ףילער" רעד .ןזאלראפ דיא זומ געט יירד דאנ
 .ןטנאלוקעפש ןוא סרעלדנעה טשינ ,טנעמעלע ןוויטקודארפ

 רעלדעפ א רעוו ךיא

 רעוו ןוא לקעפ סאד ןגארט ףלעה דיא האפ־רעלדעפ םאד ןעגרעל דיז ייג דיא
 וצ טשינ גיוט דיא .טפאלק ןעמ ןוא ריט וצ ריט ןופ טייג ןעמ לייוו ,"רעפאלק" א
 ,לאעדיא רעד םאד זיא .שיכיספ טשינ ןוא שיזיפ טשינ ,"יירעפאלק" ןופ הסנרפ רעד

 לחו דעוו ןוא — לזמילש א ,ןלטב א יוו דימ ןטכארטאב עטנאקאב יד ? טפגוקוצ יד
 ןיב ךיא ,דימ ןגעוו ךיז טסווורעד דלעפדלאג עדיירפ ?ןכלעזא טימ ןאט וצ ןבאה
 ןופ םיבורק ןוא םירבח רעקינשארק ןענעז ערעדנא עלא .ןאמסדנאל רעקיצנייא ריא

 .ןאמ דיא
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 *פארא ןבאה ייז .סאג רעד ףיוא ,לפייה ןיא ריא ייב םישדח עבעלטע קיטבענ דיא

 .ןטייווצ םעד רענייא טפלעה ,החפשמ רעייז ןופ דס א טבארבעג

 ־רעד ןבאה רימ סאוו ,ןעבייוו ןוא "רעדירב־ףיש" עלא ןציז חספ ברע ןטשרע םער

 רעד ראפ גגוניווו רעניילק רעייז ןיא רדס א ןייא ןענעדרא סדלעפדלאג יד .טבעל

 טשינ באה׳כ .טגאזעג טשינראג ןעמ טאה רימ .ןטנארגימע עיינ ןוא עטלא ,החפשמ

 ןיא ויירא ןעמ טייג יוו רעבא .עגאל רעייז קידנסיוו ,סורדראפ ןייק ייז ףיוא טאהעג

 גאז ךיא .םעווקאבמוא ןליפ דיז ןלעוו דיא ייס ןוא ייז ייס ?בוטש ןיא טכאנ־רדס רעד

 עטלפייווצראפ יד רעטנוא טשינ דיז ביג ,קיטומ ןוא קראטש ייז ,המלש :דיז וצ

 עקיליב ןעוועג ןענעז טראד ,ןאראטסער ןיא רעזעניכ יד ייב פא סע ,םדוק .תובשחמ

 ןוא ןייוו לשעלפ א ףיוק ,םישובלמ עטסעב יד ןא וט ,םורא דיז שאוו ןוא .ןגאטימ

 ןוא לבייל טימ ןעמאזוצ ,(רעטצנעפ א ןא רעמיצ א) הריד רעד ןיא ףיורא ייג ,דעייא

 טימ רדס א טכאמעג ןבאה רימ ןוא תוצמ טאהעג טאה ןייטשניבור .קינבאראז לקנעי

 ...תוישק 4 יד ןא דאנ ,רעייא ,ןייוו ,תוצמ

 ,דיז ראפ זיולב טשינ ךעלטראווטגאראפ ךיא ןיב םצעב זא ,ךיא טכארט סגגראמוצ

 .גנונעפאה רעייז ןיב דיא סאוו ,רעטסעווש ,רעדירב ,ןרעטלע טזאלעגרעביא באה׳כ ראנ

 טימ עלעקשופ א עבעשעק ןיא םענ ,ןאטעגנא קידבוט־םוי סאג ןיא סיורא ייג דיא

 ,דעלגנירעיוא ,ןלערק עקיליב טימ טלדנאהעג לאמא טאה קאוויס בקעי לידו ,"גנוריצ"

 טגידראפ ןיוש באה׳כ .ךיז טפיוקראפ סעפע .הרוחס יד וגיילראפ לעוו דיא .םעקליפש

 ►ןיוא .קידוועמעש הרוחס יד ראפ גייל ,ףיוה א ןיא ןיירא םוק׳כ .סייר־לימ עכעלטע

 ןקידחספ טימ דיוא טקעמש סע ,ןעזסיוא רעשידיי א ,ךיז טכאד .ןאמ א טייטש לקינאג א

 עכלעוו" ."וליופ" ״? ןענאוו ןופ״ .״אי״ ״? רענירג א״ :שידיי ףיוא דימ טגערפ רע .ןסע

 ןיב ךיא ? עווארטסא״ .״עווארטסא״ ״? טאטש יד טסייה יוו״ .״ןילבול ןבעל״ ״? טאטש

 !עגארפ א,, .ןעמאנ ןייז רימ טגאז ןוא — ״זרעגאווש ןיימ רשפא טסנעק .רעוועצראפ א

 ."עשראוו ןייק רעייא ןוא שיילפ — עשיז רעדורב ןיימ טימ טלדנאה רע

 דימ טאה םאוו ,דעלזמערכ ,ןייוו טימ דבכמ דימ זיא ,בוטש ןיא טעבראפ רע

 .טשינ טייג סע ראנ ,םיתב־ילעב ענעדיישראפ ייב טעברא דיא — דאנרעד .טקיטומרעד

 ןפיוק סאוו עכלעזא ,"סעקעווצ" סאד ןענעז ,אי ביוא .ןדניק ןייק טשינ ןיוועג דיא

 גיוט רעלדעפ ןייק ראפ זא ,סילשאב ןוא טומ םעד רילראפ דיא .טשינ ןלאצאב ןוא

 טשינ זיא סאד רעבא ,ןפיוקראפ וצ "גנוריצ" ןטימ םורא ךיז יירד דיא .טשינ דיא

 .טפנוקוצ רעד ראפ טכיזסיוא ןייק

 וואטרעוועל ןופ טנעקעג באה׳ב ןכלעוו ,רתלא וצ רימ וצ טמוק טנווא ןסיוועג א

 ארומ ןיוש באה דיא ."רעפאלק" א טכוז סאוו ןטנאקאב א טאה רע זא ,טגאז ןוא
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 רעד ןיא ,בוטש ןיא םענעי וצ וימ רע טמענ דאד ,תיבה־לעב ןשירפ א וצ ןייג וצ
 רע ראנ ,ןעמעוו ןיוש טאה רע .טרא קידסוחי קירעביא ןייק טשינ ,טנגעג רעשידיי

 .ןכיילג א וצ רעמיילג א יוו רימ וצ ריז טיצאב רע ,ודער ןא ןבייה רימ .ןעז טעוו
 רע .וועשטניפ ןופ ןעמ־טעג רעבירא טאוו ראנ רע טאה רעדניק יירד טימ יורפ ןייז

 .סקאל עקצרעה טסייה

 ,אריפאש" .טנעקרעד םדק םיא באה דיא .םאג ןיא דימ רע טמערט גאט ןסיוועג א

 וצ קלעפ טשינ ןיב׳ב זא ׳םיא לייצרעד דיא .ךטעברא רימ טימ טלאז ריא ליוו דיא
 ףיא .ןעגנובעלרעביא ענייז רימ טלייצרעד ןזא סיוא דיז טבאל רע רעבא ,דאפ םעד
 — סאד םיא זידו דיא .ענעשעק ןיא באה דיא םאוו ,״גנוריצ״ ןיימ ןפיוקראפ רעלרפ ליוו

 טעבראעג םיא ייב באה׳כ .ראלאד ףניפ רשפא ןפארטאב טאה׳ס .ךיז טלכיימשעצ רע ןוא
 ,ייב ןסע וצ טגיילעגראפ רימ רע טאה דאנרעד ,לטעב א טראד טאהעג ,םישדח ייווצ
 .רענרעל שרדמ־תיב א ןעוועג לאמא זיא רע .ןראי עלא דניירפ ןראוועג וענעז רימ .םיא

 ןבאה ,רעדניק יירד טימ ןבילבעג זיא רע ןוא ןבראטשעג זיא יורפ ןייז ןעוו ,רעטעפש
 םעגייאניא ךד רימ ןבאה ,ןעמוקעג זיא ןנחוי רעדורב ןיימ זא .ןעמאזוצ טנייוועג רימ

 .ןטלאהעגפיוא
 טאה ,סלאוי לאומש הרובד טימ טאהעג הנותח טאה רעכלעוו ,ןנחוי רעדורב ןיימ
 עלאער סאד םיא ביירשאב דיא .רימ וצ ןעמוק לדו רע .דניק א טאהעג ןוא ןדנ ןעמונעג
 .אד ןבעל ןדיי ךס א .ןעמוק ןאק רע זא ,קידנעראפ ןוא ,טאמילק םעד ,תוסנרפ יד ,ןבעל

 ףראד רע ,פא םיא ןקערש ווירב עניימ .סעיזוליא ןא רעבא ,ףיורא דיז ןטעברא לייט א
 קיש ,דגאל ןיא ןייז ןיימ ןופ חספ ןטייווצ םעד ברע .דניק א טימ דרפ א ןזאלרעביא
 לסיב א טימ ןנחוי טמוק דעלדנע .סורג רעטסעב רעד זיא סאד .ראלאד 20 םיא דיא
 רעטעפש ןעמוק םע .דימלת רעטוג א זיא רע ,ןעגנוזייוונא םיא ביג ךיא .לאטיפאק
 ,ןאמרימש המלש ,רעייב דוד ,רעלימ רעדירב יד ,ץילגיטש רעדירב יד .סעילימאפ דאנ

 לבייל ,דאראב לדנעמ ,שטאקט עשטרעב ןוא שינאמ רעדירב יד ,טפאהדייז עלעוולעוו
 תא רימ ראפ ןעמוקעג זיא ןייטשדלאג לארשי .ספאש יד ,דארגאניוו ןנחוי ,דארגאניוו
 םארא ןעגנערב עלא טעמכ .ארגעלא־אטראפ ןיא ,םורד ןייק טייוו קעווא טאמילק ןבילוצ
 ־ראפ רעטעפש טאחעג ןוא ןריפאפ טקישעג באה דיא ןעמעוו ,רעבאב חנ .תוחפשמ יד
 טאה — רעטעברא־ספראד א ראפ ״רעבאמ״ א טיירגעגוצ טאה ןריפאפ יד לייוו ,םורד

 .ןעמוקעג רע זיא ףוס םוצ רעבא .טרסמעג םיא ןעמ

 החפשמ א טלעטשעגפיוא

 ־םדא רימ ןביולרעד ןטסנידראפ ענעדיישאב עניימ זא ,טליפעג דיא באה 1932 ןיא
 .ןילאוי ןופ טוגאק תידוהי ,דרפ עקיטציא ןיימ טנעקעג באה דיא .החפשמ א ןלעטשוצ
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 ־ביב ןעוועג חא יז ווו /׳היחתה" ייטראפ עשיטסינויצ רעד ןיא ןירעדילגטימ א ןעוועג
 תעמ ןט21 םעד ,ןעמוקנא ריא ךאב געט עטשרע יד ןיא טנאקאב יז באה׳כ .ןיראקעטאיל
 רעדירב יד ןדלאמעג רימ ןבאה טנווא ןסיוועג א .שיטאפמיס ןעוועג רימ זיא יז .1930
 ,הרובד ןראפ וצ ןעמוקעג ןענעז סע ."םייחל" ןעקנורטעג ןעמ טאה .סולשאב רעזדנוא

 םישדח יירד .םינתוחמ דצ ןיימ ןופ טאהעג ץוש באה ריא ןוא ילע רעדורב ןיימ
 ענעדיישאב רעזדנוא ןעמוקעגראפ בוטש רעטאווירפ א ןיא זיא ,30.6.32 םעד ,רעטעפש
 טאהעג באה ךיא ווו ,איר ןופ טאטשראפ א ןיא הריד א ןעגנודעג ןבאה רימ .הנותח
 .גנוניווו דענעדיישאב א ןיא טייקנדירפוצ טימ טנדראעגגייא ויז ןוא עלעטנעילק ןיימ
 זיא בוטש ןיא זדנוא ייב .ןעמאזוצ זדנוא טימ טגיווועג ךיוא טאה ילע רעדורב ןיימ
 קיש דיא .ךיז ייב יוו טליפעג ריז ןבאה עלא ,טיילסדנאל עביימ ראפ םייה א ןעוועג

 טניווו טאוו ,עלייב רעטסעווש רעזדנוא רעבירא ןעמענ רימ .שדוח ןדעי ףליה םייהא
 ערעזדנוא .ןענעדראוצבייא יז רעדירב עלא ךיז ןקילייטאב הנותח ריא וצ .זדנוא ייב

 .ווירב ןביירש רעטסעווש יד ןוא ןרעטלע

 ,לחר — עטייווצ סאד .הרופצ לדיימ א ,דניק עטשרע םאד ןריובעג טרעוו זדנוא

 סייוו ךיא .וויטקא ךעלטפאשלעזעג ןרעוו וצ סיוא דיימ ךיא .עטירד םאד ןרהא ןוא
 הסנרפ יד סיוא טעז׳ס יוו ,גנוראפרעד םרעטאפ ןיימ ןופ ןוא קיטקארפ רענעגייא ןופ
 ןעמונראפ ןייז .רעווש זיא ,טאמילק ןשיפארט ןיא סאג ןיא ןעמונראפ ןייז .ןקסע ןא ןופ
 ךעלטראווטנאראפ ךאד זיא׳מ .הסנרפ רעד טרעטש ,ןטייקיטעט עכעלטפאשלעזעג טימ

 .עילימאפ רענעגייא רעד ראפ

 ןריצאפש טסניד יד טייג ,גאטייב קיטגוז ןסיוועג א .רעסערג ןרעוו רעדניק יד
 ןיירא ריא טימ טייג עסקיש יד .הרופצ עקיראי־5 יד ,רעטכאט רעטסטלע רעד טימ
 יד טגאז קיטנוז ןטייווצ םעד .טליפש לגרא רעד ןוא טגניז ןעמ ווו ,רעטסוולק ןיא
 ןביוהעגנא טאה דימ ."ןייש יווא חא ןטראד ,רעטסיולק ןיא ןייג רימאל" :רעטכאט
 יד ןופ טפנוקוצ רעד ףיוא טכעלש טקריוו טייקוויסאפ ןיימ :קנאדעג רעד ןרעבקע
 ןא ןבייה דימ .טנגעג רעד ןיא טניווועג ןבאה סאוו ,ןדיי דאנ ףערט ךיא .רעדניק
 ןכיירגרעד וצ ןטייקירעווש ןוא ןפמאק עסיורג ךאנ .לוש עשידיי א ןדנירג ןגעוו ןטכארט
 ןיא לוש־קילאיב" יד רימ ןפאש ,גנוטבירנייא ןוא עיצאקינומאק ,סרערעל ,עדייבעג א
 ,ןאמדירפ ר״ד ,עיזאנמיג רעשיערבעה רעשיטאטש רעד ןופ ראטקעריד רעד ."רעעמ

 ןיירא דיז טפראוו יורפ ןיימ ריוא .ןגאזוצ עשיטסימיטפא ענייז טימ טימ זדנוא טפלעה
 םידימלת עטשרע יד .יז ןטלאהפיוא םייב רעטעפש ןוא לוש יד ןפאש םייב ןערב טימ
 ,סניבור הרש עלעקנאי ;רעדניק יירד ערעזדבוא :ןרעטלע רעווארטסא ןופ רעדניק ןענעז

 ןטעברא ךאנרעד .סצילגיטש ריוא ,ךיז טכאד ,ןוא סנייטשניבור ;סרעלימ רעטעפש
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 -בחור לחר ןוא .דשמ סרעפאשטימ עוויטקא יד ןוא רעלימ בקעי ןוא ןייטשניבור טימ

 ־קילאיב רעד ןופ זא ,שיטסירעטקאראב .רעדניק יירד טאהעג ריוא ןבאה עכלעוו ,טילב
 לאצ ערעסערג א ךיז ןעביפעג ,גנוגעוואב־טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטעפש ןוא לוש

 .ןטיבעג עלא ףיוא טרא קידוועעזנא ןא ןעמעבראפ ןוא לארשי ןיא

 .ףליה ענעדיישאב א רעלוגער ןקיש ןוא םייה רעד ןופ ווירב רדסכ ןטלאהרעד רימ

 ןרעוו תוסנרפ יד ,ןדיי ןגעק סענאקיש ןגעוו תועידי עכעלקערש ןא ןעמוק ןליופ ןופ
 ־ילוכ םתס ןוא ןטימעסיטנא .ןליופ טימ ריז טרבה רעלטיה ,דלאוועג טימ ןסירעגסיורא
 טשינ סאד טלייצרעד רע רעבא ,קגארק זיא רעטאפ ןיימ .ןענעגרה ןוא ןגאלש סענאג
 טימ ,טייהניווועג ןייז דו ,ןבירשעג ,1938 רעטניוו ,ווירב ןטצעל םעניא .ווירב יד ןיא
 ןעוועטארוצסיורא טעז ,רעדניק" :רעטרעוו יד טימ רע טקידנע ,תויתוא־י״שר עניילק
 ןידש זיא עקידרעטייוו סאד ."רעטנוא ךיז טקור םאוו ,םונהיג םעד ןופ החפשמ יד
 ןטצעל םעד זא ,רעטומ רעזדנוא ןיוש טביירש ווירב ןטייווצ םעניא .ראבנעייל טשינ
 ףיוא טאה׳ר .טנאה רעד ןיא רעדליב ערעזדנוא טימ ןבירשעג עטאט רעד טאה ווירב

 .ראי 80 ןופ רעטלע ןיא ןראוועג רטפנ זיא ןוא טקוקעג ייז

 ־ןישטאטסמ סבורב ׳ר ,"תובא סוחי" רעסיוא .שטנעמ רעסיורג א ,דיי רעסיורג א
 גגוי ־ןעוועג זיא׳ר ןעוו ייס .המלש הנומאב ןקסע ןא ןעוועג רע חא ,ל״צז קסיוואטס
 םעניא קירוצ ךאנרעד ןוא ןעגגורעדנאוו יד תעב ,רעטלע רעד ףיוא ייס ,ךעלגעמראפ ןוא
 .הליהק רעד ןיא ןוא טארטסיגאמ ןיא ןסערעטניא עשידיי יד טקידייטראפ .לטעטש ןבורח

 רעטעפש ןוא — המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ וראי יד ןיא

 ז החפשמ רעזדנוא חא ווו .ןליופ טמענראפ רעלטיה .סיוא טפערב המחלמ יד .1939
 הנותח ןבאה טפאהדייז קישטלארשי טימ רתסא זא ,ווירב ןעמוקאב רימ ז ערעדנא עלא
 ןעגנורעדנאוו יד רעטעפש .עלוואק ןייק ךאנרעד ,עוועשטאמאד ןייק ןפאלטנא ןוא טאהעג
 טשינ ןסייוו ייז .ווירב ענלצנייא בייהנא ןיא ןעמוק ןעמאמ רעד ןופ .עיזא ,ריביס דאנ
 .ןטינשעגפא רימ ןענעז רעטעפש .תועידי יד רעביא ןביג רימ ראנ ,ןטייווצ ןופ רענייא

 .גנוטארסיואךדיי רעד ןגעוו תועידי יד ךאנ ןגלאפ רימ .ףליה ןייק ןקיש טשינ ןאק׳מ
 זרעדניק ןוא ןעיורפ ןדראמ ןוא ןקינייפ לאז׳מ זא ,ןביילג וצ לגוסמ חא רעוו רעבא

 .טלעוו רעיירפ רעד ףיוא החמש א .טגיזאב חא רעלטיה .טקידנעעג זיא המחלמ יד

 יד ראנ .עילאטיא ןייק רעטילימ טקישעג ,עטעדניבראפ א ןעוועג ריוא חא ליזארב
 טכארבעגמוא ןעמ טאה ןליופ חא ןדיי ערעזדנוא .טקיטעטשאב ןרעוו תועידי עבעלקערש

 .תורצוא־רוטלוק חא רעמיטכייר ערעייז טימ
 זדנוא טאה םאוו ,ןברוח ןסיורג םעד טימ רעכיז חיש ןעמ חא המחלמ רעד דאנ
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 טימ טקאטנאק ןיא ןיב ךיא .טעוועטארעג ויז ןבאה םאוו ,יד 6א טכוז ןעמ .ןפארטעג
 לאומש ןוא ה״ע ןאקלא לבייל טימ ךיוא ,עשטלארשי רעגאווש ןוא רעטסעווש ןיימ
 זשטנעמ יירד ,לארשי ןיא רעטעפש ןוא דנאלשטייד ןיא ןרעגאל יד ןיא — לענאבראבא
 גאט ןכלעוו ,תודע רעקידעבעל א דאנ זיא ןאמוד .ןבעל ןבילבעג לאפוצ א ךרוד ןענעז

 .עקבילבערט ןייק טריפעגסיורא רעווארטסא יד טאה ןעמ

 רעגאל רענילרעב ןופ ליזארב ןייק רעבירא רימ ךעמענ ןטייקירעווש עסיורג טימ
 ןענעז עכלעוו ,רעדגיק ירוצ ןוא ןעשטלארשי רעגאווש ןטימ רתסא רעטסעווש רעזדנוא

 .ןעגנורעדנאוו ערעייז תעב ןריובעג

 ־ינאגרא עלעיציפא ןייק טאהעג טשיג טאה ליזארב ןיא עינאלאק רעווארטסא יד
 .ןאמסדנאל א ןפלעה וצ טימאב ךיז ןוא טקאטנאק ןיא ןעוועג רעבא זיא׳מ ,עיצאז

 ־םאס ,םלעכ ,עוואדאלוו ,ןילבול ןופ ןטנארגימע עלא טימ טקאטנאק ןיא ןעוועג זיא׳מ
 טפאשנאמסדנאל רעזדנוא זיא טייצ רעד טימ .ערעדנא ןוא וואטרעוועל ,וועצראפ ,ץיוואנ

 .תוחפשמ עטלייצעג רעסיוא ,טנדראעגנייא ךיז ןבאה עלא .עטסערג יד ןופ ןעוועג

 ־רעד ,דיירפ עסיורג א .לארשי תנידמ עטמולחעגסיוא רעזדנוא ןפאשעג טרעוו םע
 .ןברוח ןסיורג ןכאנ תחנ לקיטש א טבעל

 יחרזמ יריעצ ןופ טעטימאק • יחרזמ יריעצ תורדתסה דעו
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 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ תונורפז־רעדניק

 ליח־רויב / ויבור ־דימשרעפוק הרש

 ןעמוקעגנא זיא׳ס ןעוו ,הכונח גאט ןטפניפ ןיא ,1908 ראי ןיא ןריובעג ןיב דיא
 ףיוא ןיוש זיא רע זא ,ל״ז דימשרעפוק רזעילא רעטאפ ןביל ןיימ ןופ עמארגעלעט יד
 — ״דנאל םענעדלאג״ ןיא ןעגנערב ,ןדיי עקיבייא דאנ טימ ,םיא טעוו עכלעוו ,ףיש רעד

 ןייק עילימאפ יד ןעמענפארא לייוו ,קירוצ רעטאפ ןיימ טמוק 1913 ראי ןיא .עקירעמא
 טשינ ,םייוג ןרעוו טראד ןלעוו ייז — טבארטאב ןיא ןעמוקעג טשינ זיא ,עקירעמא
 ןיימ ןופ גאט םעד ןופ .ןאטעג סאד ןבאה ןרעטלע ערעזדנוא יוו טייקשידיי ןטיהפא

 .תונורכז עניימ ןא דיז זבייה ,ןעמוק קירוצ סרעטאפ

 .ןסעגראפ רימ ןיא ןעמ טאה .םיבורק ןוא עדמערפ ,ןשטנעמ טימ לופ זיא בוטש יד

 .ןפאלשטנא רעוו ןוא שינעטלעהאב קידנעטש ןיימ — טעב ןרעטנוא רעטנורא ךירק דיא

 ,יקסבאב ןפודעג טאג יד טאה׳מ סאוו ראפ) .סאג יקסבאב ףיוא רימ ןבאה טניווועג
 .(ןעוועג טשינ ללכב זיא ,ןסאג יד ןופ ןעמענ טימ דליש ןייק לייוו ,טשינ דיא סייוו

 ןרעביא טייוו ץנאג ןעזעג רימ ןבאה ,גאר א ןיא ןעוועג זיא זיוה רעזדנוא יוו יוזא
 םידירי ןוא געט־קראמ יד ןיא טאה׳מ ווו ,טארטסיגאמ ןרעטניה ןופ קעניר םעד ראוטארט
 ןופ זיוה עטשרע םאד .רעזייה ייר א ןגיוצעג דיז טאה סטכער הרעפ טימ טלדנאהעג
 ןיימ דיוא עכלעוו וצ ,טפאהדייז חרז ןמלז ןופ זיוה־השורי םאד ןעוועג זיא ייר רעד
 ןיימ ווו ,(גנאגכרוד) לקיל א ןעוועג זיא וצפיורא .טרעהעג טאה רעטומ עקילעזטאג
 ןפורעג יז ןעמ טאה יוזא) עדלאג רעמוטש רעד ייב יירעדיינש טנרעלעג טאה רעטסעווש
 לאמטפא ןקיש דימ רעטומ ןיימ טגעלפ ריא וצ .(ךארפשסיוא רעטפאהרעלעפ ריא בילוצ
 גנאגוצ רעד ןעוועג זיא םורא יוו יוזא .הקבר רעטסעווש ןיימ וצ תוחילש א סעפע טימ

 .ןעמוק קירוצ ןיימ זיב ,לעווש ןפיוא ןייטש רעטומ יד טגעלפ ,םענורב םעד וצ

 לטיג טימ ןטארייה ליוו רע זא ,בוטש ןיא טלייצרעד רעדורב רעטסטלע ןיימ
 ןרעטלע יד .ןגעקטנא ןופ םינכש ערעזדגוא ,רעטכאט רעטייווצ סעקרוגעשפ לאפר ׳ר
 יוו רעדא ,רעמיצ א דאנ ןעיובוצוצ רעטעברא טלעטשאב רעטאפ ןיימ .ןדירפוצ ןענעז
 רעטומ יד ןייא טדאל רעטאפ רעד .לגילפ א דאנ ןעיובוצ — טדערעג טלאמעד טאה׳מ
 .גנוריצ עבלעז יד עדייב ראפ טפיוק רע ןוא ןילבול ןייק טראפ ןעמ ,הלכ יד ןוא
 עכעליירפ ,עגייש יד לפענ א ךרוד יוו קנעדעג דיא .הנותח יד ראפ טמוק רעטעפש

 החפשמ רענעגייא רעד ןופ בורל ,טסעג טימ טקאפעג ,בוטש ןיא הלכ רעד ייב הנותח
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 ריז טיצ קלאפחאפ עגניי סאד .דצ ס׳הלכ רעד ןופ טסעג ךס א ןוא (סטפאהדייז עלא)
 .רעמיצ ןטיירגעגוצ םעד ןיא זדנוא וצ ןיירא

 ,ןעיורפ יד ייב יוו ,רענעמ יד ייב ,טייקמורפ ולוכ ןעוועג זיא לטעטש ןיא ןבעל סאד

 *ראפ ,תירחש ןענעוואד וצ ליש רעסיורג רעד ןיא קעווא ירפ ץנאג ןענעז רענעמ יד

 ןייש ,ליש ןיא ןייג רעטומ יד ךיוא טגעלפ ,תבש .בירעמ ןוא החנמ וצ — טכאנ
 טיירגעג טאה רעטסעווש עגייש ןיימ .לטעטש ןיא ןעיורפ עלא יוו ,רודיס ןטימ ,ןאטעגנא
 ,ןלאז רעדביק ערעגגיי יד זא ,ןבעגעג גנוטכא טוג ןוא ךעלכיק ,ןייוו טימ שיט םעד
 תבש־טוג" ןטימ ליש ןופ ןעמוק ןלעוו ןרעטלע יד זיב ,לכיק א ן&אכפארא טשינ ,הלילח

 .ןאט שוק א ןוא טנעה יד ףיוא ןעמענ ךימ ,"רעדניק ,ךייא

 ןוא ןרעטלע יד ןשיווצ עביל טימ ,טקיגייאעג ,קידובכב טבעלעג טאה החפשמ יד
 .טניזעגזיוה ןצנאג םעד

 זיא דיירפ יד .עלעדיימ א ,לקינייא טשרע סברעטלע עגיימ וריובעג טרעוו ראי םוצ
 ייב ריוא ןוא עבאב־עדייז עכעלקילג יד ייב יוו ,עמאמ־עטאט עכעלקילג יד ייב סיורג
 דיא באה ,דעלעטנעה עריא היראב ,דניק סאד ןעז ןזאלעגוצ דימ טאה׳מ זא .רימ

 .ןעיירעליפש ןוא סעטרבח עגיימ ןיא ןסעגראפ

 ,1914 ראי ןזיב ,ןטייהניווועג רעווארטסא עלא טימ ,דעלטימעג ריז טייג ובעל סאד

 עלא ."המחלמ" ףור רעכעלקערש רעד טרעהרעד *ןיז טסוגיוא ןט14 םעד טאה׳ס זעוו
 ־דעווש סאד ןטלאהאב רעלעק ןטרעיומעג א ןיא ןבאה ,ןעמאזוצ זדנוא טימ ,םינכש
 יד ןענעז טא .עטסקיטיינ םאד ראנ טביילב בוטש ןיא .סטוג־ןוא־באה עטעוועראהראפ
 לייוו ,קערש א ןלאפאב זיא רעטומ ןוא רעטאפ ןיימ .בוטש ןיא זדנוא ייב ןיוש רענלעז
 ביוא ,רעטאפ ןיימ ןגאז ןוא רעטסעווש רענייש ןיימ ףיוא קילב א ןפראוו רענלעז יד
 רעטומ יד .ןאט טשינ סטכעלש ןייק זדנוא ןופ םענייק ןעמ טעוו ,ןבעג ייז יז טעוו׳מ
 יוו ,דערפשעג םעד פא טיצ רעטאפ רעד ,ריטרעטניה רעד דרוד סיורא לענש יז טריפ

 ןוא רעקלא ןיא ריז טניפעג רעטסעווש יד זא ,ןעניימ רעגלעז יד .ריז טזאל׳ס גנאל
 .קעווא ןעייג ייז ןוא עמוס עסיורג א רעטאפ ןיימ ייז טיג ףוס םוצ .ןדייר ריז וצ ןזאל

 ןעמונעג םינכש יד ריוא יוו עילימאפ ןיימ טאה ,בוטש יד טזאלראפ ןבאה ייז ראנ יוו
 .טיונ א ןופ לאפ ןיא גגוריצ םאד טפוטשראפ׳מ .עוועצראפ ןייק ןפיולטנא וצ ןטיירג ריז

 טנעה יד ףיוא דניק ריא — ןירעגעווש יד ,סעציילפ יד ףיוא קעמולט א טמענ רעדעי
 ןייג ףראד׳מ .ןאטנא ןוא גראוונסע ןעמענ ערעדנא יד הניק ןראפ עטסקיטיינ םאד ןוא
 ןייג ,טשינ ןעמ ןאק דימ ןגארט ? רימ טימ ןעמ טוט סאוו .טסאל א יוו ןיב דיא •סופוצ
 ןיא החפשמ רעד וצ דימ טמענ רעטומ ןיימ .ךעלגעמ טשינ יאדווא זיא — עלא טימ
 טימ טלדנאהעג ןבאה ,ןיז סגמלז ,טפאהדייז רעדירב עלא יוו יוזא — בוטש־השורי רעד
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 סעטאלז־רתסא ,יכדרמ ׳ר .ןעמעגטימ ךימ ןעמ לאז ,ןגאוו־ןוא־דרעם טאהעג ןוא דרעפ
 לטעטש ןופ .חעטלע עביימ וצ ןעגנערג רימ טעוו׳מ זיב ,ןטיה וצ רדנ וצ טגאז ,עדייז
 רעייז א — רעדניק ןוא םינקז ,ןעיורפ ןוא רעגעמ ןיידא געוו ןיא טזאלעג ריז ןבאה

 .דליב קירעיורט

 ,טראוועג ץלא טאה׳מ .טשינ ריז ןלייא ,ןגאוו־ןוא־דרעפ טאהעג ןבאה עכלעוו יד

 ןיב םנגראמוצ .גאט רעד ייבראפ זיא יוזא .לטעטש ןיא ןביילב ןענאק ןעמ טעוו רשפא
 םעד ,ןריט עטלארפעגפיוא ,ןפראוועצ ץלא ןפארטעג ,זיוה רעזדנוא וצ ןעגנאגעגוצ דיא
 ןבאה עכלעוו רענלעז ראנ ,טשיג ןעמ טעז ןדיי ןייק ,סאג ןיא טיירפשעצ תילט סרעטאפ

 ,בוטש־השורי רעד ןיא קעווא קירוצ דיא ויב ,עטנייווראפ א .תופוע ןפאב טגאיעג ריז

 ,ןדיי" :יירשעג א ןעמ טרעהרעד םיצולפ .קעפעג דס א טימ טיירגעג ךיז טאה׳מ ווו
 ןייק געוו ןפיוא ,עווקרעצ רעשיסור רעד ןופ ןעמוקעג זיא םאלפ רעד "!טנערב׳ס
 ןיא ןייא דימ טליה יכדרמ ׳ר ,רופ רעד ןיא טצעזעגגיירא לענש דימ טאה׳מ .עוועצראפ
 ןאטעג זאל א ךיז ןבאה דרעפ עטורעגסיוא יד טימ ןרופ עכעלטע יד ןוא לטאלאכ ןייז
 םולשב ןענעז רימ ןוא — טשטאפ רעד ןופ געוו ןטשרעטניה ןטימ ,ןעמאלפ יד ייבראפ

 .גנולכיורטש יד רעבירא

 סופ א ווו ןעוועג טשינ זיא׳ס ווו ,ליש רעד וצ ןראפראפ ןעמ זיא עוועצראפ ןיא
 ןטלאהעג דיז רימ ןבאה .ןעגופעג טראד ןיוש ךיז טאה עילימאפ ןיימ .ןלעטשוצניירא
 ,ליש ןיא עבמאב א טלאפ טכאנראפ .רעטייוו ןייז טעוו סאוו טראוועגפא ןוא ןעמאזוצ

 ןופ ןענייוועג טרעה׳מ ,םיורג זיא קינאפ יד .לאצ א טעדנוווראפ ןוא םענייא טעגרהרעד
 ,רעטייוו ןפיול דיז ןעמ טזאל ,ךיז טרעטנענרעד טנארפ רעד .שינעלמוטעצ א ,רעדניק

 ףדא טשינ ןטראוו דניק ןוא יורפ ןייז טימ בייל־םהרבא רעדורב ןיימ .שטיטיוואלס ןייק
 רעכאווש רעד" רעטייוו דיא ביילב ןרעטלע עניימ ייב .םארטש ןטימ ןפיול ןוא םענייק
 ערעדגא ןופ רענעגעוו טימ ןדיי ןעוועג ןענעז׳ס יוו יוזא ז רימ טימ ואט טאוו :״טקנופ
 ןיראפעג דיא ריוא ןיב ,דיא יוו "שינעפעשאב" אזא ראפ טרא טאהעג דאנ ןוא דעלטעטש
 ,סגנאלראפ רענעי לפיוו היי ןטנאקאבמוא םעד טלאצאב רעטאפ ןיימ .שטיטיוואלס ןייק

 ,ךענייוו טשינ" :ןא רימ טגאז ןוא טנידו רעטומ יד ,רופ רעד ןיא ףיורא דימ טצעז׳מ

 טשימעגסיוא ,רערעווש א ןוא רעגנאל א זיא געוו רעד .ןעמענפא דימ ןעמוק טעוו יז
 דיי רעד .טקירד רעגנוה רעד ,טרעטאמעג טאה טשרוד רעד .רעייגסופ ןוא רענעגעוו
 ןוא — עילימאפ רענעגייא ןייז ראפ ןגראז ףראד רע זא ,טגאזעג ןפא ץנאג רימ טאה
 וואר ןיא טפעשעגנא ןעמ טאה רעסאוו קנורט א .עקניראקס א ןפראוועגוצ רימ

 .געוו םייב

 ןסמיוצעגפא ןסיורג א ףיוא ןראפראפ ןוא שטיטיוואלס ןייק ןעמוקעגנא *ןעלדנע
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 סרעטרמ ןיימ טרעהרעד דיא באה םיצולפ .טלעטשעגפא ויז ןבאה םיטילפ עלא ווו ,ץאלפ
 ןעיירש ןיימ טרעהרעד טאה יז זיב ,ןדיוב ןוא רענעגעוו יד ןשיווצ דימ קידנכוז ,לוק
 טבארבעג ןבאה רעניווונייא ךס א .קיטיירפ א ןעוועג זיא׳ס .ןעמענ דימ ןעמוקעג ןוא
 ,בורק א טאטש ןיא טאהעג טאה רעטאפ ןיימ .ןסע ןוא ןעקנירט עזאלמייה יד ראפ

 ןעמ טאה תבש יאצומ .תבש ףיוא דיז וצ עילימאפ רעזדנוא ןעמונעג טאה רעכלעוו
 ןכארקעג ןעמ זיא ,ןאגאוו א ןיא ןעמוקאבוצניירא דיז ידב ,ןאב רעד וצ טזאלעג ךיז
 ןפלאהעג ןטייווצ םעד רעגייא טאה יוזא .לארטגאק ךייק ןעוועג טשינ זיא׳ס .פעק רעביא
 ןיא זדנעג יוו טקאפעגנא ,ןאגאוו־טסאל ןייא ןיא ןעמאזוצ עלא רעדיוו ןעגעז רימ ןוא

 .גייטש א

 גוצ רעד .דנאלסור ןייק געוו רעשיטאמארד רעזדנוא ןביוהעגנא דיז טאה טציא
 טאה געוו רעד .טלעטשעג דיז טפא רעייז ,גנאל טשינ רעבא — ןראפ ןביוהעגנא טאת
 רעדניק .רעסאוו סאד דיוא ,טקידנעעג דיז טאה ןסע סאד ,ןכאוו עכעלטע טרעיודעג
 ןעגנידפשפארא ןשטנעמ ןגעלפ ,ןעגאטשעג זיא ןאב יד ןעוו לאמ םעדעי .טנייוועג ןבאה
 טאה ,ןסע טנאקעג טאה׳מ טאוו ץלא .לרעיימ א יצ ,לפאטראק א דלעפ ןיא ןכוז ןוא

 .עירעטנעזיד ףיוא ןראוועג קנארק רעטסעווש ןיימ זיא ןסע םעד ןופ .ןעמובעג ןעמ

 רעד טעוו ףראד ןטסטבעאנ םייב זא ,טגאז ןוא ראטקודנאק רעד טמוק גאט ןסיוועג א
 ןיא ןעייג ,דיא ךיוא ,רעטומ ןוא דגיק ןטימ ןירעגעווש ןיימ .גאט ןצנאג א ןייטש גוצ
 ןוא טיורב ןקאבעג שירפ ןופ חיר א ןליפרעד רימ .ןפיוק סעפע ןעמ טעוו רשפא ,ףראד
 .טיורב ןייא שטאכ ןפיוקראפ ריא לאז׳מ ׳טעב ןירעגעווש יד .עטאכ רעד ןיא ןיירא ןעייג

 טגאז ןירעגעווש יד .ןגארטפא דיז טסייה ןוא — ןדעה וליפא טשינ ליוו עטרעיופ יד
 טמענ לייוורעד ןוא עטרעיופ רעד טימ ןדער ןרעהפיוא טשינ לאז יז ,רעטומ ןיימ וצ
 .ןענאגאוו יד וצ קעווא קירוצ זיא׳מ .סיורא טייג ןוא ךעטראפ ןרעטנוא טיורב א יז

 הניק סאד טרענרעד טייצ עגנאל א ןעמ טאה טיורב םעד טימ

 םעד טנפעעג טאה׳מ ,עיצאטס א ייב טלעטשעג דיז גוצ רעד טאה גאט ןסיוועג א
 טע סאוו טכארטאב טוג טאה רע .ריציפא רעשיסור א ןזיוואב דיז טאה׳ס ןוא ןאגאוו
 ,שידיי ןיא ,טגערפ ןוא רעטסעווש עקנארק ןיימ טקרעמאב רע .ןאגאוו ןיא ראפ טמוק

 םענייא ןדעי ולייט טסייה ןוא לאזקאוו םוצ ןייגסיורא ןעמעלא טסייה רע ודיא זיא םאוו
 .תואופר טמוקאב יז ,רעטקאד־דלעפ םוצ רעטסעווש יד טמענ רע .ייט טימ ךעלעמעז

 ןעמ טאה עטסרעמ יד .ןקיש וצ ייז ווו ,לרוג םנדעי טמיטשאב טרעוו טרא ןפיוא עקאט
 טאהעג גנאל ןופ טאה רעטאפ ןיימ .טעטש רעריביס — וואבמאט ,קסמא ןייק טקישעג
 טראד זדנוא לאז׳מ ,ןטעבעג ןוא גושטנעמערק טאטש רעד ןיא ,עניארקוא ןיא רעדורב א

 ריציפא םעד טקגאדעג טאה רעדורב ןיימ .ןבעגעג שינעביולרעד יד טאה׳מ .ןראפ ןזאל
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 רעטעפש ,יקסנא .ש זעוועג זיא ןאמ רעד .ןעמאנ ןייז ןטעבעג ןוא עלא ןופ ןעמאנ ןיא
 ."קוביד רעד" עסעיפ רעד ןופ רבחמ רעד יוו טנאקאב

 וצ טגנערבעג זדנוא טאה רעכלעוו ,גוצ ןטייווצ א ןיא טריפעגרעביא זדגוא טאה׳מ
 ,טנגעג רעשיטארקאטסירא ןא ןיא טניווועג טאה רע .דימשרעפוק קילומש רעטעפ רעזדנוא

 טאה סאוו ,לרעמיצ ןייא ןיא ,לאזקאוו םייב ,טאטש ןרעטניה טפוטשראפ זדנוא ראנ
 טאה סאד .םארק־טינש א ןיא יוו ,עקיוטס רעגנאל א טימ לבלעוועג א ראפ טנידעג
 ,ךיוה א ןענאטשעג לרעמיצ ןטימ ןיא זיא ,םעלא וצ .תושפנ סקעז ראפ ןייז טפראדעג

 ןגעלפ עקסאי רעדורב ןיימ טימ ךיא עכלעוו ,ןליוק ףיוא טצייהעג ,עלעווייא ןרעזייא
 עסייה ךיוא .טלדנאהאב ןייפ רעייז זדנוא ןבאה עטמאאב־ןאב יד .לאזקארו ןופ ןעגנערב
 .טנגעג רעד ןיא טניווועג טשינ באה ןדיי ןייק .לאזקאוו ןופ ןעגגערב רימ ןגעלפ ייט

 ןיא הריד א ןכוז ןביוהעגנא ןעמ טאה ,טגדראעגנייא סאווטע ריז טאה החפשמ יד זא
 טגיווועג רימ ןבאה ,ליש רעווארטסא ןופ שמש־טפיוה םעד ,ןורהא־השמ טימ ןוא טאטש
 רעד ןעוו ,גנילירפ ןיא גנוציילפראפ רעסיורג רעד זיב ,הריד רעטייווצ א ןיא ןעמאזוצ
 טאה רע .בר םלא ןעמובעגפיוא טראד ןעמ טאה ןורהא־השמ ׳ר .ךיז טסיגעצ רעפעינד

 .ןטלאהעגסיוא ייז טאה הליהק יד ןוא םידיסח ענייז טאהעג

 ־אב ןעמעלא טאה׳מ .ךעלפיש טריסרוק רייט ןפיוא ןבאה גנוציילפראפ רעד תעב
 ,דראיליב ןופ ןענאלאס ןיא :ןעמוקעגוצ טשינ זיא רעסאוו סאד ווו ,רעטרע טימ טגראז

 טקידנעטשראפ דיז ןעמ טאה ,טרעקעגקירוצ ךיז ןבאה ןרעסאוו יד ןעוו .ןלוש ,םרעטאעט
 .טנגעג רעשידיי רעד ןיא ןעמאזוצ ןעניווו ןיידא זיא׳מ ןוא החפשמ רענשטגעל א טימ

 ןעמוקאב טאה רעטאפ רעד ריוא ,יירעדיינש ייב טעברא ןעמוקאב טאה רעטסעווש יד
 רעטומ ןיימ ןוא טאדלאס א ראפ ןעמונעגוצ ןעמ טאה חרז רעדורב ןיימ .טעברא
 רעשידיי א ןיא ןעגרעל ןביוהעגנא באה ךיא .ךאוו א לאמ ייווצ ןטסאפ ןביוהעגנא טאה
 םעד .הרות־דומלת ןיא טנרעלעג טאה עקסאי ןיימ .("סעצנעשזעב") עזאלמייה ראפ לוש
 ןוא הריד !א טימ טגראזאב רעטעפ רעד טאה דניק ןוא יורפ ןייז טימ רעדורב ןטסטלע

 .טעברא

 ןבעל םאד .עלעסאי ,עלעגניי א ןריובעג ןירעגעווש ןיימ טאה ,ראי ייווצ יד וצ
 טאה׳ס ןעוו ,1917 ראי םעד זיב — רעווש וצ טשינ רעבא ,טכייל ןעוועג טשינ זיא
 רעשידיי רעד ראפ לעיצעפס וגלאפכאנ עכעלקערש יד טימ ,עיצולאווער יד ןכארבעגסיוא
 זיא׳מ .ןביור ןוא ןדנעש ,ןדראמ טימ ,סעדנאב ןופ ייז ןלאפאב ןטימ ,גנורעקלעפאב
 רעטסעווש יד ןעמונעגקעווא ןוא ןעמוקעג זיא רעטעפ רעד .רעייפ ןרעטנוא ןעוועג רדסכ
 ־גא ךיז (ןבאה ,טכאנ יד ןלאפוצ טגעלפ׳ס יוו יוזא .רעטסיולק א ןיא עניזוק רעד טימ
 ןדיי יד יוו) "עסיורג" יד זיב ,ןטלאהעגנא טאה בצמ רעד .ןדלאוועג עשידיי יד ןביוהעג
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 רעייז טכאמעגכרוד טאה׳מ .ןעמוקעג ןענעז (םעקיוועשלאב יד ןפור דיירפ טימ ןגעלס
 ךיז טאה זדגוא ייב ךיוא .דבאל ןיא גנונעדרא טלעטשעגנייא טאה׳מ ,ןטייצ ערעווש
 שינעביולרעד א ןעמוקאב רע טאה ,רעטלע סרעטאט ןיימ בילוצ .טרעסעבראפ עגאל יד
 ייברעד ענעגייא עלא ןבאה .רעטעברא ןייק ןטלאה טשינ ראנ ,לקירבאפ א ןענעפע וצ
 *אגילבא ןעוועג ,ץעזעג ןטיול ,זיא גנוריגער רעד ראפ טעברא העש טכא .טעבראעג

 ,ךיש עטעווירגעג ןופ לקירבאפ םעד ןיא טעבראעג ןעמ טאה "דעש טכא יד דאנ .שיראט

 רעטוג א ,חרז רעדורב ןיימ .בוטש ןיא בייל־םהרבא רעדורב ןיימ ייב טרילאטסניא
 .קירבאפ א ןיא טעברא ןעמוקאב טאה ,עווארטסא ןופ דאנ רעבראג־ןאמכאפ

 וצ קירוצ טאוו דאנ אד זיא׳ס יצ ןעז ,ןליופ ןייק רעטאפ ןיימ טראפ 1920 ןיא
 טראד זיא ץלא זא ,טלייצרעד ןוא קירוצ רע טמוק שדוח א דאנ .עווארטסא ןייק ןעמוק

 ,רעדירב ערעטלע עגיימ .ןבילבעג טשינראג זיא ןגעמראפ ןוא זיוה םענופ .טנערבראפ

 ןייז טאה רעדעי .דנאלסור ןיא ןביילב ןופ ןרעה טשינ ןליוו ןירעגעווש ןוא רעטסעווש
 .זיא חרז רעדחב ןיימ ,וואטרעוועל ןייק ןרעטלע עריא וצ לימ ןירעגעווש יד .הביס

 ,דאנרעד .ןילבול ןיא ןבילבעג זיא עבלעוו ,הניד רעטכאט סקינרוקס םוצ טסגקראפ

 טנגעזעג ךיז רימ ןבאה ,עדמערפ עלא ראפ דנאלסור ןופ ןרעיוט יד טגפעעג טאה׳מ ןעמ
 ןעמוקעג .ןעגנוגנידאב עטכעלש רעייז ןיא ,ןראפעג רעדיוו ןוא דניירפ ערעזדנוא טימ
 רעטטעווש יד ,טאטש ןיא ךבילבעג זיא חרז .טדיישעצ החפשמ יד ךיז טאה ,ןילבול ןייק
 ,רעטומ יד .וואטרעוועל ןייק ןראפעג ןענעז ,עילימאפ ןייז טימ רעדורב ןוא ןאמ ריא טימ

 ןייק ןעמוגעג זדנוא טאה׳מ .סופיט ףיוא קנארק ןרעוו עקסאי רעדורב ןיימ ןוא דיא
 ןעוו גנוניווו א ןטיירגוצ עווארטסא ןייק ןראפעג זיא רעטאפ רעד .לאטיפש ןיא ןילבול

 .לאטיפש סאד ןזאלראפ ןלעמ רימ

 עראטינאס ןא — קירוצ ראי טכא טימ יוו ,ץלא ןפארטעג ךיא באה עווארטסא ןיא
 יד ןענידאב וצ עבאגפיוא יד טאהעג באה דיא .גנוטיילרעסאוו ןא ,ןעגנוטכירנייא
 ןטוג םעד טנידאב באה ךיא .ןראוועג רטפנ ראי םוצ זיא עכלעוו ,רעטומ עקנארק
 באה דיא .רעטומ ייס ,רעטאפ ייס ןעוועג רימ ראפ זיא רעבלעוו ,םעניימ ןטאט
 ,קעטאילביב יד ןפאשעג ןבאה םירבח דאנ טימ אריפאש המלש ןעוו .סעטרבח ןעמוקאב

 טינ טאה עטאט רעד .ךוב א ןעוועג ביירטראפ־טייצ רעטסעב ןוא רעטסערג ןיימ זיא

 .טרעטשעג

 ןיב׳כ ןעמ ,ןענעקאב ןביוהעגנא ךיז דיא באה ,טייקמערא רעווארטסא רעד טימ
 ןיימ .ןפור םיא טגעלפ׳מ יוו ,םיאמש עלעקנעי ראפ הלכ א ןראוועג ראי ןצעביז דאנ
 ,עקנארק ,עטנלע טימ ןעמוגראפ דיז קידגעטש טאה ,תקדצ יד עלעשאמ ,רעגיווש עביל

 תובדנ ןעלמאז טקישעג ,ןגיוצעגניירא דימ יז טאה ןינע םעד ןיא .עקיטפרעדאבטיונ
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 רעדא ןלאפעג ןליפ טשינ דיז לאז רענעי ראב — ףליה טפראדעג ןבאה סאוו יד ראפ
 ,טיורב ,הלח ןעמענפיובוצ ןופ עבאגפיוא עבלעז יד ןעוועג זיא קיטיירפ .טקידיילאב

 ,ןעיורפ עמערא טלעג ןעיילטנא דירי א רעדא גאט־קראמ א ברע טגעלפ יז .שיפ וליפא
 וצ .דעלרעדניק ערעייז ןופ רעגנוה םעד ןליטש ןוא ןענידראפ םעפע ןענאק ןלאז ייז
 ־קעווא 1929 ןיא זיא לקנעי ןאמ ןיימ ןעוו טרפב ,עמאמ א יוו ןעוועג יז זיא רימ
 דו .ןרעגנאווש ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ליזארב ןייק ןראפעג
 ,ןעמענוצמייהא חרוא ןא טבוזעג תבש ברע ןעמ טאה ,ןעוועג ןענעז ןדיי יד םערא

 ךיז ןגעלפ ייז זעוו ,רעייג־הנידמ א ראפ טייצלאמ םעראוו א ןבעגעג ןכאוו רעד ןיא
 ,ןכאז עשלהק ןיא טשימעג דיז טאה ל״ז יאמש רעווש רעד .לטעטש ןיא ןלעטשפא

 .םייחה־תיב ןראפ ןקראפ א ףיוא ןעמענוצפיונוצ רדנ א יוו ןעוועג םיא ייב זיא קיטיירפ

 טימ רעטסעווש ןיימ .שטנעמ רערעטלע ןא ןעוועג ןאד ןיוש זיא רעטאפ ןיימ
 ןטימ טניווועג ןוא עווארטסא ןייק ןעמוקעג ?ירוצ ןענעז רעדניק ייווצ ןוא ןאמ ריא
 ץיק קירוצ ןעמוקעג ןענעז החפשמ ןייז טימ בייל־םהרבא ךיוא .ןעמאזוצ רעטאפ
 ןענעז ייז .הכלמ עניזוק רעד טימ טאהעג הנותח טאה עקסאי רעדורב ןיימ .עווארטסא
 ,המחלמ רעיינ א ןופ ןדער וביוהעגנא טאה׳מ ןעוו .רעדניק עניילק ייווצ טימ ןעוועג

 ןראפ ןוא עלענוז ןיימ ןעמענ לאז דיא ןעמערוטש ןביוהעגנא ל״ז רעגיווש ןיימ טאה
 ןאמ ןיימ זיב ,ןבעגעגכאנ טשינ ןוא עילימאפ ןיימ טאהעג רעבא באה דיא .ליזארב ץיק
 רע טפור ,ןראפ טשינ ןימרעט ןסיוועג א תב לערו ךיא ביוא זא ,ןבירשעג רימ טאה

 זיב דניק ןטימ דימ טיילגאב רעטאפ ןיימ טאה 1931 ראי ןיא .עטראקספיש יד פא
 דיז דיא באה קיטייוו סיורג טימ .ןראפ םוצ טריזילאגעל ץלא טאה׳מ ווו ,עשראוו
 באה דיא יוו ,לאמ עטצעל סאד ןעוועג זיא׳ס זא ,דיז קידנלעטשראפ טשינ ,טנגעזעג

 ...טשוקעג ןוא ןעזעג ענעגייא עניימ
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 ןבעל ןבעלטפ^שלעזעג ויא ןזעיגילער םענופ

 םולבנראק יכדרמ

 ,סרעדנוזאב סעפע ראג ןעוועג סע זיא ,לטעטש רעזדנוא קנעדעג ךיא יוו טיול

 ןיא ךעלטעטש עניילק ערעדנא יד ןשיווצ ןכיילג םנייז ןעניפעג טשינ ןאק׳מ סאוו
 .ןליופ ןקידהמחלמראפ

 תוסנרפ עשידיי

 ןעוועג ןענעז ןלאווק־הסנרפ לייוו ,טייקמערא עסיורג א טשרעהעג טאה לטעטש ןיא
 ,יירעדיינש ,יירעטסוש ןופ ןטאטשראוו ,ןבלעוועג לסיב א :סאמ רעטצענערגאב א ןיא
 לאצ רעד טימ דיילגראפ ןיא ,םרעבראג לאצ עסיורג א ןוא סערעלאטס עקיצנייא
 טשינ ןענעז ,ןעגנומענרעטנוא ערעדנא רעדא ןדאלקס ,ןקירבאפ .גנורעקלעפאב רעד ןופ
 ןופ דמעמ םעד טאהעג טשינ רעבא ןבאה ,האובת ןופ רעלדנעה עכעלטע יד .ןעוועג
 ןוא תומהב ןוא דרעפ ןופ סרעלדנעה ןוא תולגע־ילעב עקינייא ךיוא ןעוועג .םירחוס
 ."טניוו ןופ ןבעל ייז" זא ,ייז ףיוא טגאז׳מ סאוו עכלעזא ,גנוקיטפעשאב ןא ןדיי ריוא

 טייצ ןופ .ןעוועג טשינ עווארטסא ןיא רעטקאד ןייק זיא ,ןראי עגנוי עניימ ןיא
 ןעלטימ עשיניצידעמ עקיצנייא יד רעבא ,רעשדלעפ א ןעלצניירא ךיז טגעלפ טייצ וצ
 .סעקנאב ןלעטש ןוא סעקוואיפ ,עוויטאוועל א :ןעוועג ןענעז ,טגאמראפ ןבאה ייז סאוו

 ןופ רעטקאד א ןעגנערב טפראדעג טאה׳מ זא ,לאפ א ןפארטעג ויז טאה׳ס ביוא ראנ
 ׳רעטרעדנוה ךס א טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא סאוו ,עוועצראפ ןופ רעדא וואטרעוועל
 םעד טאה׳מ ןוא טייצ רעצרוק א ןיא ןראוועג ןפאשעג עמוס יד זיא — סעטאלז

 ןבאה יוזא יוו ,ךיז ךיא רעדנווו טנייה ךאנ .ןלאפ עכלעזא ןעוועג .טגנערבעג רעטקאד

 .עמוס אזא ןפאש טנאקעג טיילעמערא עכלעזא

 ןבאה סאוו ,םעילימאפ עכלעזא ראנ ,ןעוועג טשינ עווארטסא ןיא ןענעז םיריבג ןייק
 טימ טכיירגרעד סאד רעבא ,ןסע וצ טאהעג ןבאה םאוו עכלעזא ןוא ,הסנרפ טאהעג
 ףיוא טגיל ,ןדיי יד ןופ טייקמערא רעד ןיא דלוש עסיורג א .עצארפ ןוא ימ רערעמש
 טמיטשעג ךעלדנייפ ןעוועג ןענעז עדייב םאמ ,גנורעקלעפאב ןוא טכאמ רעשיליופ רעד
 עשיליופ עשיטאטש יד ןכלעוו ,ףמאק םעד ךאנ ךיא קנעדעג לגניי סלא .ןדיי יד וצ
 סרעניווונייא עשידיי יד ןופ תומהב ןעשאפ ןביולרעד ןגעק טריפעג ןבאה סרעניווונייא
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 ןוס ןדיי ןביוראב וצ ידכ טדנעוועגנא גנוריגער יד טאה ועלטימ עלא .לטעטש ןופ
 .סעיציזאפ עשימאנאקע ערעייז ןכאוושפא ןוא טכער עכעלרעגריב ערעייז

 ,קעדורג ףראד א ןיא עלעיצאטס א רעסיוא ,ןעוועג טשינ זיא גנודניבראפ־ןאב ןייק

 ףיוא זיולב ליידו ,עיצאטס עלעיציפא ןייק טשינ דיוא .לטעטש ןופ טידו רעטעמאליק 12
 ןגייטשעיא ןלאז ןשטנעמ ראפ יד זא ,טלעטשעג ןאב יד דיז טאה טונימ עכעלטע
 גנורעקלעפאב עשיליופ יד זא ,ךעלגעמ .ןעוועג טשינ זיא ייסאש ןייק ריוא .ןאגאוו ןיא
 ןבאה רעדלעפ ערעייז לייוו ,ןעלטימ־עיצאקינומאק יד ןיא טקיטיינעג טשינ ךיז טאה

 .לטעטש םעד ןבעל ןענופעג ךיז

 טאה טלאמעד ןיוש .רדח ןיא דמלמ בייל־המלש ייב טנרעלעג ךיא באה דניק םלא
 יד טנרעלעג זדנוא טימ טאה יבר רעד ןעוו ,ליפעג רעשיטסינויצ רעד טקעוורעד דיז
 ןופ עטכישעג יד ןשטייטסיוא ןייז ןופ טסולפנייאאב ןראוועג ןוא דאוו רעד ןופ הרדס

 .רעדניק ענייז ראפ טגאזעגוצ םיא טאה טאג סאוו ,ןענכ דנאל םעד ןגעוו וניבא םהרבא

 דגאל ןגעוו ןוא וניבא בקעי ןגעוו סהרדס ערערעמ טגרעלעג טאה׳מ ןעוו ,ךאנרעד
 זיא ןליופ טשינ זא ,טליפעג רימ ןבאה ,האל ןוא לחר רעטומ רעד ןוא תובא יד ןופ
 טייצ עצרוק א ףיוא טיירפאב זדנוא טאה יבר ר עד ןעוו .תובא ערעזדנוא ןופ דנאל סאד
 ,ןסקאוופיוא ןלעוו רימ ןעוו זא ,ןסאלשאב רימ ןבאה ,טפול עשירפ לסיב א ןפעש וצ

 .לארשי־ץרא ןייק ןראפ ןעמ טעוו

 קידנעטשבלעז טרעוו ןליופ
 ןעוו ,1918 ןיא .עווארטסא טזאלראפ רימ ןבאה ,גירק־טלעוו רעטשרע רעד ןיא
 ןיימ ווו ,עווארטסא ןייק ןראפעג קירוצ רימ ןענעז ,קידנעטשבלעז ןראוועג זיא ןליופ
 סיטיג רתלא ןוא ס׳צרפ לדוי ןבעל ,סאג רענילבול ףיוא השורי א טאהעג טאה רעטאפ
 ,שטירזעמ ןיא ןעוועג ןענעז רימ סאוו טייצ יד .םארק־טינש סעזעגאמ המלש ,םעדייא

 ןייק קידנעמוק .עזאלמייה יד לעיצעפס ,דעווש ןעוועג ןדעי זיא ,המחלמ רעד תעב
 *שיסור יד ןביוהעגנא ךיז טאה ,ןעזעגמורא לסיב א דיז טאה׳מ רעדייא ,עווארטסא

 *וצניירא ןזיוואב ןבאה סעקיוועשלאב יד .ראי ןט20 ןיא עיזאווניא עשיטסיוועשלאב

 טגיילעג ןבאה סרעניווונייא עשידיי יד .ירפ קיטשרענאד א ,עווארטסא ןייק ןעגנירד
 ןוא ןעוועבאר חפ טכאנ א דאנ ,םרעיירפאב עשיסור יד ףיוא ןעגנונעפאה עסיורג

 ןעמ טאה .ןקאלאפ עקיטרא יד טימ ןעמאזוצ ,יימרא רעשיליופ רעד דצמ ןרימארגאפ
 םעראמ רענלעז עשיסור יד ןוא — לטעטש ןראפ גנוקיוראב ןעמוק טעוו׳ס זא ,טביילגעג
 קראטש ךיז ןבאה ייז ןכלעוו חא ,לפע טימ טיורב טלייטעג ייז טאה׳מ ,ןעמונעגפיוא
 טאה טגאדנעמאק רעשיסור רעד ןעוו ,עגאל יד ןראוועג דעווש רעבא זיא׳ס .טקיטיינעג
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 ןעוועג זיא םאד .ןעלצקירוצ לסיב א דיז ןזומ ןסור יד זא ,ןדיי יד ןבעגעגרעביא
 זומ זעמ זא טסווועג טאה׳מ ,הלהב א ןראוועג זיא לטעטש ןיא .טייצ־גאטימ קיטיירפ
 טימ ןעמאזוצ ןוא עווארטסא ןייק ןיידא קירוצ טעוו יימרא עשיליופ יד לייוו ,ןזאלראפ
 געוו םעד ףיוא קעווא עלא ןענעז .ןדיי לסיב ןופ ןכאמ לת א סרעניווונייא עקיטרא יד
 טימ טשינ ,רעווארטסא וסאמ יד טימ ןיילא ןעגנאגעג ץב ךיא .ץיוואנסאס ףראד םוצ

 .רעטומ ןוא רעטאפ ןיימ

 טאוו ,ןעיורפ רעווארטסא יד ןופ טייקמורפ ןוא טייקבעלרע יד דיז ןאמרעד ךיא
 ןבאה ייז עכלעוו ,תבש דובכל ןשטנעב םוצ טכיל ןעמענוצטימ טאהעג ןעניז ןיא ןבאה
 ־גא דיז ךיא באה ץיוואנסאס ןיא .רעדלעפ יד םודא סענאקראפ יד ףיוא טפירטעגנא
 .עדלאג רעטכאט ןייז טימ ןעוועג ןאד זיא טאוו ,ם׳צרפ לדוי ןכש רעזדנוא וצ ןסאלשעג

 סופוצ רימ ןענעז ,געט ראפ א דאנ ן טרא דמערפ א ןיא ןייז ןעמ ןאק גנאל יוו רעבא
 יפא זדנוא ןבאה יימרא רעשיליופ רעד ןופ רענלעז .עווארטסא ןייק ןעגנאגעג קירוצ
 .סעקיוועשלאב יד ןפאלעגכאנ ןענעז רימ סאוו ראפ ,טשראפעג גנערטש ןוא טלעטשעג

 ןופ ןפאלעג רעטכאט ןייז זיא ןעיירעסיש יד בילוצ זא ,טקידייטראפ דיז טאה רע
 ץארט .טשינ ןעמ ןאק ,דיי א ןזאלפא םתס רעבא .ןכוזפא טזומעג יז טאה רע ןוא טאטש
 ןעוועג ואד זיא טאוו ,לסאי ןוז ןייז ןופ ווירב ריציפא ם עד ןזיוועג טאוה רע טאוו םעד
 רימ ןענעז דעלדנע .פעלק עקראטש זבעגעג םיא ןעמ טאה ,יימרא רעשיליופ רעד ןיא
 ןעמ טאה רעטעפש העש ראפ א .ןפארטעג טשינ סאג ןיא ןדיי ןייק .לטעטש ןיא ןיירא
 לטיב א טלמאזעגפיונוצ דיז ןבאה ,רעבראג א ,רעקינאיאב לציא ייב זא ,טגאזעג זדנוא

 .ןקיטכעג וצ ףיוא ןיירא טראד רימ ןענעז .ןדיי

 ־אחצ ךיז ןבאה ןדיי יד זיב ,טייצ קיטש א טרעיודעג טאה׳ס זא ,דעלדנעטשראפ
 יד יוו םעד דאנ .רעקירעדינ א רעייז ןעוועג זיא רעגייטשטנבעל רעד .ןעמונעג ןעמ

 טאה ,ץיוואנסאט ןייק ןפאלטנא זיא׳מ ןעוו ,רעזייה עלא טריבארטיוא ןבאה ןקאילאפ
 זיב ,ראי ראפ א ןעמוגעג טאה׳ט .ןעזסיוא ןקירעיורט א טאהעג לטעטש עצנאג םאד
 טאהעג דיא באה טייצ רענעי ןיא .לאמראג ןייג ןביוהעגנא ךעלסיבוצ טאה ןבעל סאד
 לטאי ,םעשוש רתסא לבייל ןוא דארגאניוו סיפשוי לבייל :רדח ןופ םירבח עטנעאנ ייווצ
 .ןריזינאגרא ןעמונעג דיז טנגוי יד טאה דאנרעד .עלעדלאג רעטכאט ןייז ןוא ןוו סלכעמ

 סעיצחטיטסניא ,סעיצאזינאגרא ,ןעייטראפ
 ,לטעטש ןיא ןטייקיטעט עכעלטפאשלעזעג יד ןגעוו ןלייצרעד ךיז םענ דיא זא

 המלש ךרוד ןראוועג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,קעטאילביב רעד טימ ןבייהגא דיא זומ
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 .דמלש ייב רעמיצ א ןעגנודעג ןבאה ייז .ערעדנא ןוא ןייטשניבור יכדרמ ,אריפאש

 טפאשרענגעק סיורג ןזיוועגסיורא רעבא ,ןעררעג גנוי רעייז ןאר דאנ ןיב דיא .סנויצ־ןב
 טריקיטירק ןבאה ,טפאשעגנייא ןבאה ייז עכלעוו רעכיב יד לייוו ,קעטאילביב רעד וצ
 ןבאה טאוו יד ןופ טרעהעג סע באה׳כ יוו ,ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל עמורפ םאד
 רעד ןבעגעג טאה סיוטש ןכעלטפאשלעזעג סיורג א .ןענעייל םוצ רעכיב יד ןעמונעג
 רעטוג א ןעוועג זיא רע סאוו םעד רעסיוא .לטעטש ןיא טסאל ר״ד ןופ םוקנא
 ןפיוא ןוא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןיא טרישזאגנא ןעוועג דיוא רע זיא ,רעניצידעמ
 *רעייפ .א ייב הריד א ןיא רעבירא דאנרעד זיא קעטאילביב יד .טיבעג ןשיטסינויצ

 רעבא ,ןעמאנ רענייש א רעייז .ןייא־ואפ־רוטלוק א ןראוועג ריוא עקאט ןוא ןייטש

 ־רוטלוק ערעייז ןיא לייטנא ןייק ןעמונעג טשינ טאה ,טנגוי עשיטסינויצ יד ,רימ
 ןוא עשיטסילאיצאס טימ עכעלטנגוי טרירטנעצנאק דיז ןבאה טראד לייוו ,ןטייקיטעט

 ־גא ,"דנוב" ןטימ טריציפיטנעדיא ןעוועג זיא לייט א :ןעגנואיושנא ערענאיצולאווער
 ןטימ ןלייט דיז ידכ ,דנאבראפ־ןטעיוואס ןכרוד ןרעוו וצ ןפלאהעג טפאהעג ןבאה ערעד
 ראפ דיוא ןוא רעקלעפ עלא ראפ גנויירפאב רעד ןופ ןסינעג ןוא עכייר יד ןופ ןגעמראפ

 .טעברא עשיטסינויצ עדעי ןרעטש וצ ייז טביולרעד סאד זא ,טביילגעג ןבאה ייז .ןדיי

 ־טסא ןיא ןבעל ןלערוטלוק ןופ ןעגנוצארפש עטשרע יד ןבעגרעביא ליוו׳מ ביוא
 סאוו ,ןזיירק עזעיגילער יד ןופ עכעלטנגוי עפורג א ןענאמרעד וצ קיטיינ זיא ,עוואר
 רעלערוטלוק טימ ןבעגעגפא דיז ןבאה ייז .לטעטש ןיא קידוועעזנא רעייז ןעוועג ןענעז
 ־סיורא דיוא ןבאה עקינייא ןוא שרדמ*תיב ןיא טנרעלעג ןעמ טאה גאטייב םגה ,טעברא
 .הרות ןענרעל סאד טקיסעלכאנראפ טשיג רעבא ,הסנרפ טימ ןרעטלע יד ןפלאהעג

 עשיליופ יד ,םידומיל עניימעגלא טנרעלעג תוחוכ ענעגייא טימ דיוא טאה עפורג יד
 סנעמעוו ,ןטפעה עלעיצעפס ןעמוקאב עקארק ןופ ןבאה ייז .סערעל ערעדנא ןוא דארפש
 ־אב ועוועג ןענעז ןטפעה יד .יקסוואקלאוו ןעמאנ ןטימ רענייא ןוועג זיא רעסאפראפ
 ייז ןענעז לאמטפא .קיטאמעטאמ ,שלערבעה ,שיליופ — גנודליבטסבלעז ראפ טמיטש
 .ןעמאזקע וצ ןטפעה יד ןקישקירוצ טפראדעג ןבאה ייז ןעוו ,טכאגייב טעפש זיב ןסעזעג

 ןאקלא לבייל :טרעהעג ןבאה עפורג רעד וצ .לטעטש ןיא ןעזנא סיורג טאהעג ןבאה ייז
 רעייז ,רעדורב ןיימ ,ה״ע םולבנראק ךורב ;עפורג רעד ןופ רעבעג־ןאט רעד ,ה״ע
 עשוהי ,ךורב רשא ;ןוז ם׳בר רעווארטסא םעד ,םיובגעקלענ לארשי ;רעקלעפ א

 טאה ןפורעג) ףסוי־לארשי רעדורב רערעטלע ןיימ ;ןייטשדלאג בקעי ;ןוז סרודגיבא
 ןוא ,ןטייקיעפ עשירארעטיל טימ טנכייצעגסיוא ־ןיז טאה רע .(לארשי ראנ םיא ןעמ

 ,רענרעל רעטוג א — עלא יוו

 ־ירב עניימ רעסיוא) ןרעטסעווש טאהעג ןבאה םירוחב עלא יד זא ,ךעלדנעטשראפ
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 ןופ "טפלעה רעטייווצ" רעד וצ טרעהעג (לעיציפא טשינ) ןבאה ךעלדיימ יד .(רעד
 .עפורג רעד טא

 ןיא ,"יתדה רמושה" ןעמאנ םעד טאהעג טאה עיצאזיגאגרא■ יחרזמ עכעלטנגוי יד
 רעד טימ טריפעגנא דיוא טייצ עסיוועג א ןוא קיטעט רעייז ןעוועג ןיב דיא רעכלעוו
 ערעדנא ןוא עטכישעג עשידיי ,ך״נת טגגוי רעד טימ טנרעלעג ןבאה רימ .עיצאזינאגרא
 ןאזרעפ רעד ןיא ףליה עסיורג א טאהעג טאה "תודחאתה" ייטראפ יד .ןדנאטשגגעק
 ןראוועג טעדנירגעג זיא םיא קנאד א .וויטקא רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,טסאל ר״ד ןופ
 ןופ ףליה עסיורג א טאהעג ןבאה רימ .טייקיטעט ענייש א טריפעג ןוא "תודחאתה" יד
 עטכישעג רעשידיי ןגעוו םעיצקעל עקידנרעלאב ןבעג טפא טגעלפ רע .ןאקלא לבייל
 ןענאמרעד ןעמ ףראד רעדילגטימ עוויטקא יד ןופ .סעמעט עטנאסערעטניא ערעדבא ןוא
 עלא ןיא לייטנא ןעמונעג טאה סאוו ,ןאזרעפ עקלעפ א ,ל״ז ןרעטש ףסוי בקעי ׳ר
 ."יתדה רמושה" ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ןטייקיטעט עשיטסינויצ ןוא עשיטסיחרזמ

 ןופ רעגייא יוו /׳יתדה רמושה" ןיא קיטעט רעייז ןעוועג זיא ןארפאש לבייל רבח ךיוא
 ,רימ זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא רעדילגטימ ערעדנא יד ןופ .ףינס ןופ סרעדנירג יד

 .ןיראמזאר ןעמאנ םעד ןגארטעג ןבאה ,"יתדה רמושה" ןופ ףינס רעד

 ,דוסיה ןרק יוו ,ןטייקיטעט עשיטסינויצ ןיא לייטנא ןסיורג א ןעמונעג ןבאה רימ

 ןעמאזוצ טעבראעג רימ ןבאה ללכ־ךרדב .סערגנאק ןשיטסינויצ םוצ ןלאוו ,תמיק ןרק
 השמ ,טאלבנירג םוחנ :טרעהעג ןבאה גנוריפנא רעד וצ .ייטראפ־״תודחאתה" רעד טימ
 .טעברא רענעבעגעגרעביא רעד ראפ טצעשעג ייז באה דיא .ערעדנא ןוא טפאהדייז

 .ערעדנא ןוא יטסולט עדלאג ,יול לזייר ,יול בקעי :טעבראעגטימ ךיוא ןבאה׳ס

 טשרעהעג ןבאה ,סעיצאזינאגרא ערעדנוזאב ןיא ןעוועג ןענעז רימ סאוו םעד ץארט
 רמושה" ןיא םירבח עוויטקא יד ןופ המישר רעד וצ .ןעגנויצאב עכעלדניירפ רעייז
 "אראה" םעד טגנערבעג טאה סאוו ,ןאמצראוו רשא ןרעוו טנאמרעד ךיוא ףראד ,"יתדה

 .עווארטסא ןייק

 יד :סעיצאזינאגרא ןוא סעיצוטיטסניא עקידנגלאפ יד קיטעט ןעוועג דאנ ןענעז׳ס
 דעד ןפלאהעג רעייז טאה עכלעוו ,טסאל ר״ד ןופ ץיזראפ ןרעטנוא ,עסאק־דסח תולימג
 ־לעוו ,״םילוח רוקיב״ .תואוולה עקיטנעצארפנא ןלייטראפ ךרוד גנורעקלעפאב רעשידיי
 .עקנארק ןפלעה וצ ימ ןוא טייצ ךס א טעמדיוועג טאה ריאמ לארשי ׳ר טחוש רעד רעכ

 .עקגארק טלדנאהאב ןיילא רע טאה ,טייצ רעד טימ

 ןיא ןענעוואד טגעלפ׳מ ווו ,םינינמ רעדא ךעלביטש־םידיסה יד ןענאמרעד ףראד׳מ
 יבר רעייז סאוו ,םידיסח רעוואטרעוועל יד ןעוועג ןענעז םאנסיוא ןא .ןבוטש עטאווירפ
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 *רעוועל ןיא טניווועג ןראי עטצעל יד ןיא טאה םאוו ,ךלמילא ׳ר קידצ רעד ןעוועג זיא

 .טייקיטעט עטגייווצראס א טריפעג ןבאה לביטש רעוואטרעוועל ןופ םידיסח יד .וואט

 ןעגנערבראפ וצ םענעגנא ןעוועג זיא׳ס ןוא ס׳הכלמ הוולמ ןענעדראנייא ןגעלפ ייז

 .ןדיי עכעלרע יד טימ טנווא ןא

 ןוא קינלאר לאומש — עווארטסא ןופ קלאפראפ א דובכ ןבעגוצפא בוח א זיא׳ס
 ר עד ןופ ןשינעפרעדאב יד ראפ טגראזעג ןבאה עכלעוו ,עשטהוח יורפ עלעדייא ןייז

 .גנורעקלעפאב רעווארטסא

 רענייא .ךעלדיימ ראפ עלוש בקעי־תיב א טעדנירגעג ךיוא ןעמ טאה לטעטש ץא
 ־לעזעג ןיא קיטעט רעייז ןעוועג זיא סאוו ,רעדניוו םהרבא ןעוועג זיא םרעדנירג יד ךופ

 .ןבעל ןבעלטפאש

 ראפ ןעגנומעגרעטנוא טייצ וצ טייצ ןופ טנדראעגנייא טאה טמוי עשיטסינויצ יד
 זיא ,הסנכה א ןעוועג זיא׳ס ביוא .ןקעווצ עשיטסינויצ ערעדנא ראפ רעדא ,תמייק ןרק

 .ןבאגפיוא עשיטסיגויצ ראפ ןראוועג טמיטשאב יז

 גנולעטשראפ־־רעטאעט א טיירגעגוצ טאה ןאמ סניטסיטנעד רעד זא ,קנעדעג ךיא
 רעד ןיא רעטלאהבוב ןעוועג טייצ א זיא רע ."לווייט ןוא שטנעמ" ןעמאנ ןרעגוא

 .קנאב־רעקרעווטנאה

 ,טסאל לאלצב ר״ד ,רעטקאד רעשידיי א לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא רעטעפש ךס א

 רעשידיי א ןעוועג זיא םיא ראפ לידו ,טסינויצ א רעטגוא דיירטש דיא .טסינויצ א
 רעבא .דיי א זיא רע זא ,ןגאז וצ טמעשעג ריז טאה םאוו ,ראטאלימיסא ןא רעטקאד
 רעד ןיא קיטעט ןייז וצ טאהעג ביל טאה ,דיי רעמעראוו א ןעוועג זיא טסאל ר״ד
 .םייס ןשיליופ םוצ ןלאוו ייב ךיוא יוו ,דוסיה ןרק ,תמיק ןרק ,עסאק ,*זסח־תולימג

 טריפעג טאה ןייראפ־רוטלוק רעד ."תודחאתה" ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא םרעדנוזאב
 ,טראוועג ןבאה סאוו עכעלטנגוי טריפורג ריז ןבאה׳ס רעכלעוו םודא ,קעטאילביב א

 ־טלעוו עטידוצ יד ןעוו רעבא .ןסאמ עמערא יד ןעיירפאב לאז עיצולאווער יד זא
 טאה ,דנאלסור ןייק ןליופ ןופ ןפאלטנא ןענעז ךס א ןוא ןכארבעגסיוא זיא המחלמ

 ...תומולח סיוא ןוא — ךיילג ןענעז עלא טשינ זא ,טגייצרעביא טשרע ךיז ןעמ

 טעמכ ןענעז ,טייקיטעט עשיטסינויצ א טריפעג טאה ייטראפ־תודחאתה יד םגה
 םירבח לאצ א ןענעז יתדה רמושה ןופ .עניטנעגרא ןוא ליזארב ןייק ןראפעג םירבח עלא
 ןענעז ,ןפיולטגא וצ ןזיוואב טשינ ןבאה םאוו ,ערעדנא יד .לארשי־ץרא ןייק ןראפעג

 .םשה שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא
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 לטעטש ןיא הרית תחמש ןיא תוכוס
 דיל א .געט תמוס ברע יד ןופ טייקטסנרע יד טליפעג ןייש דיא באה לגניי םלא

 טייג רעמוז רעד ,ירפ ףא" :ךעלביטש־םידיסה יד ןיא ןעגניז הרות־תחמש ןעמ טגעלפ
 ןוא ןעלטנאמ־רעמוז יד ןעגנעהפיוא ףראד׳מ — יצ דיז טקור רעטניוו רעד ןוא קעווא
 טאהעג ןבאה סאוו ,יד ראפ טסאפעגוצ ןעוועג תא סאד ."םרעטיפ יד ןעמענפארא
 ןטיירגנא טפראדעג טאה׳מ ןעוו ,רעטניוו ראפ ייס ,רעמוז ראפ ייס םישובלמ עלעיצעפס
 עלא יד רעבא .ץכעוטנא םעראוו ריוא יוו ,רעבוטש יד ןצייהאב וצ ןליוק ןוא ץלאה
 .הכוס ןיא ןסע וצ הווצמ יד ןייז םייקמ ןופ ןטלאהעגפא טשינ םענייק ןבאה גראז

 ןסיורג א ףיוא .ןגינעגראפ סיורג א ןעוועג ,הכוס יד ןעיוב ןפלעהוצ סאד זיא ,דניק סלא
 טיובעגפיוא ןריט ןוא רעטערב עטלא ןופ רימ ןבאה ׳|הריד רעזדנו'א רעטנוא ,ץאלפ
 ןעוועג ייז ןענעז בור׳ס לייוו ,םאג רעד ןופ םינכש עלא ראפ טעמכ ,הכוס עסיורג א
 ןופ הווצמ יד ןעוועג םייקמ ייז ןבאה .טייצ ןייק וצרעד טאהעג טשינ ןוא םרעמערק
 ךיז טנעק ריא .טיובעג ןבאה רעדירב ערעטלע עגיימ סאוו ,הכוס רעזדנוא ןיא ןסע
 ־םיאנת טנדראעגנייא ריא ןיא טאה׳מ זא ,הכוס רעזדנוא ןופ סיירג יד ןלעטשראפ
 ןופ ןיישנאז בקעי — ןתח רעד .רעטכאט סנויצנב לדארפ ןעוועג זיא הלכ יד .ןביירש

 .ץדואנסאס

 רימ .שינעעשעג ךעלרעייפ א ןעוועג רעדניק זדנוא ייב זיא ,הכוס יד ןעיוב סאד
 ,דאב טסעומש רעוו .קיסיילפ ןטעברא ערעטלע לד יוו ,טקוקעגוצ דיז ריגיינ טימ ןבאה

 א ןייג רעדא ,רעטערב ןעגנאלרעד יוו ,ןפלעהוצ ןטעבעג תנוא ןופ דאנ טאה׳מ זא
 רעד ןופ םענראפ םעד בילוצ .ןדירפוצ ןוא ץלאטש ןעוועג רימ ןענעז — תוחילש
 ןבעגעג רענייא רעדעי טאה .סעקעוושט דס א ןיא טקיטיינעג דיז זעמ טאה ,הכוס
 טאהעג טאה׳ר לייוו ,טלעג ןייק ןבעג טלאוועג טשינ טאה רעמערק ןייא .יטאלז א
 .ןילבול ןופ טגנערבעג טאה רע עכלעוו ,הרוחס סנטסאק יד ןופ םעקעוושט ךס א
 רע ןדייס ,ןעמענ טלאוועג טשינ ייז ןעמ טאה ,ענעגיובעג ןעוועג רעבא ןענעז ייז

 .טלעג ןבעג טזומעג רע ךיוא טאה .ןכיילגסיוא ייז לאז

 ,טלעג לסיב א ןבילבעג זיא׳ס זא .ךכס ןפיוק וצ טלעג טלמאזעג דיזא טאה׳מ

 רעטשרע רעד .ןפנארב ןוא ריב טפיוקעג ןוא הרות־תחמש זיב ןטלאהעג םאד ןעמ טאה
 ,טכיל טשטנעבעג ןבאה רעבייוו יד :רעכעלרעייפ א ראג ןעוועג זיא הכוס ןיא טנווא

 ןעיורפ יד .קינאה טימ איצומ א ןעמוקאב ראפרעד ןוא "שודיק" סנאמ םעד טרעהעג
 ראפ ןסע סעיצראפ עקידובכב הכוס ןיא ןגארט ןביוהעגגא ןאד ןבאה רעטכעט יד טימ
 עקידבוט־םוי יד דרודא תא יוזא ןוא — תורימז ןעגניזעג טאה׳מ .ךעלגניי ןוא רענעמ יד
 דיז ןוא ןציז טראד ןבילבעג םינכש דס א דאנ וענעז ,ןמוזמ טימ ןשטנעב ןכאנ .טכאנ
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 .טכאנ רעד ןיא טעפש זיב קיטילאפ טסעומשעג ךיוא יוו ,םייבר ןופ תוישעמ טלייצרעד

 דעלקיטש עשינזח ןעגניז טימ הכוס ןיא טלייווראפ ריז ןבאה ,רעדניק ,רימ ןגעקאד
 .םינוגינ עשידיסח ןוא

 עטדערעג יד טימ ןעמונראפ ןעוועג דעומה־לוח ןיא ןענעז טיילעגגוי ערעטלע יד
 ,ןדנ א טימ החפשמ עטוג א ,דודיש ןשיטייל א ןופ ןגאלשראפ ףיוא טראוועג ,םיכודיש

 םיכודיש ןופ סראדנאטס רעד ןעוועג ,רעפעגמוא ,זיא סאד .לכעמ טימ הריד א ריוא יוו
 ןביוהרעד טליפעג דיי רעדעי ריז טאה הרות־תחמש ןוא תרצע ינימש .טייצ רענעי ןיא
 :טרילוטיט דיי אזא ןעמ טאה ,תופקה יד וצ ןפורסיוא םייב .הרות־ןתמ וצ ףתוש א יוו

 ןופ דובכ ןטימ דבכמ ןעמ זיא ,(רעטייוו יוזא ןוא) בר ,דיסחה ,ריבגה דווומעעעעי
 ־םוי ןוא קידיירפ טליפרעד ריז טאה דיי רעדעי יוו ,ראפ רייא טלעטש .הרות רעד
 ןענעוואד ןכאנ ,ירפ רעד ןיא .עכעליירפ ןוא עגייש ןעוועג ןענעז תופקה יד .קידבוט
 םענייא ןדעי טאה יאבג רעד .שודיק א טנדראעגנייא לביטש ןיא ןעמ טאה ,הרות־תחמש
 לזעלג א ןסאגעגנא םיא רע טאה ,טשינ ביוא .ןעמוקאב ןיוש רע טאה יצ ,טגערפעג
 ןוא לאומש ׳ר ייב ןעוועג זיא הרות־תחמש דובכל שודיק־טפיוה רעד ראנ .ןפנארב
 .רלמה דיכ טריוורעס ,םענייא ןדעי ראפ רעצעלפציז טימ ,זיוה ןיא ל״ז קינלאר עשטיא

 .טכאנראפ זיב ןעגנוזעג ןוא טצנאטעג טאה׳מ

 ןוכלאטשעג ערעזדנוא ןופ
 ענייש ,ערעייט ,ןטלאטשעג ענעעזעגנא עכעלטע ןבילבראפ ןענעז ןורכז ןיימ ןיא
 ;(רעמערקנזייא) סנורהא לאיחי ,סעסיטאמ השמ םהרבא — םאג רענילבול ןופ :ןדיי

 לארשי ;ןייטשכילאק דלמ ;(טנאקרעבליז) ראזאד רעד ליח ןורהא ;אריפאש שריה
 עלעבאג ,עטוג עלא .קיגלאר עשטהוח ןוא לאומש ;קיראלוא רזעילא ;טחוש ריאמ

 ;ןיראמזאר ןעמאנ ןטימ םעילימאפ לאצ א ;ןכש רעזדנוא ,רעדיינש ןימינב .ןשטנעמ

 דיחי ןב ןייז ןוא ןיראמזאר לדנעמ רעזייל ;רעטכעט ןוא ןיז ענייז טימ ,סיקסאי רתלא
 .עטלא ןוא עגנוי .דגיירפ ןוא עטנאקאב רס א טאהעג דיא באה םעד רעסיוא .לסאי

 באה׳כ .קיטעט רעייז ןעוועג דיא ןיב ,לביטש רעוואטרעוועל םאד טיובעג טאה׳מ ןעוו

 ."תודחאתה" ןיא דניירפ טאהעג רייא

 ־מורפ ןוא טייקסטוג ,טייקכעלדניירפ טימ טנכייצעגסיוא ריז ןבאה ןדיי רעווארטסא
 רעד ץארט .ןח ןשידיי לעיצעפס א טאהעג עווארטסא טאה בוט־םוי רעדא תבש .טייק
 עלא ןיא טליפעג בוט־םוי רעדא תבש םעד ןעמ טאה ,עגאל רעשימאנאקע רערעווש
 ־סיורא רימ ייב טאה גנומיטש עטקירדעג א רעבא .סאג רעד ףיוא ריוא יוו ,רעזייה
 ־עג ןעגעז הנכש רעדא ןכש א ןעוו ,ירדנ־לכ ראפ ,טכאנראפ רופיכ־םוי ברע ןפורעג
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 .החילס ןטעבעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,ןטייווצ םעד רענייא ןטעברעביא ןעגנאג

 טנעוו יד זא ,ענעגנאגראפ סאד יוו ראי רעסעב א ףיוא למיה ןיא טאג ןטעבעג טאזעמ
 ...טנייוועגטימ ןבאה

 זיא ןבעל סאד .ןענאטשעג טשינ זיא טייצ יד ,ןראי יד ןעגנאגעג ןענעז יוזא
 .ןעוועג טשינ זיא הסנרפ ןייק ןוא ,עסיורג רעייז — ןרעייטש יד ,רערעווש ןראוועג
 ןעוועג דיוא זיא סאד .גנוקיטפעשאב זכוז עשראוו ןייק ןראפעג ןענעז עכעלטנגוי ךס א
 ןייז ןגעלפ ,עגנוי ןייק טשינ ראג ןיוש ,רעגעמ ךס א .ןעגגוגנידאב עטכייל טשיג ייב

 .עווארטסא וייק ןעמוק תוכוס רעדא חספ ףיוא ןוא םישדח 6 עשראוו ןיא

 ־םיוא טגנערבעגניירא טאה סאוו ,טסאל רעטקאד םעד טנאמרעד ןיוש באה ךיא
 ךיוא .טעברא רעשיטסינויצ וצ טקעוורעד ייז ןוא טנגוי רעשידיי רעד ייב גנובעל
 ןיב דיא .ןיצידעמ ןיא רענעק רעסיורג א .סרעניווונייא עשידיי יד ץלאטש טגנעדבעג
 א ןביירשנא טגעלפ רע זא .יורפ ןייז טימ ןוא םיא טימ טעדניירפאב רעייז ןעוועג
 ןעוועג טלאמעד זיא סאוו ,זיירפ םעד טגאזעג דלאב רע טאה ,םענייא ראפ טפעצער
 ,טצעשעג ןדעי טאה סאוו ,שטנעמ א ןעוועג רע זיא םעד רעסיוא .המכח עסיורג א

 טימ ,עלעבאנ א ןעוועג זיא עגייז בייוו יד ךיוא .דיי רעמעראוו ,רעצלאטש א וצרעד

 .רעטקאראכ ןטוג א
 ־"יחרזמ" רעד ןופ הרבח א טימ ןבאה הנותח ןראפעג ךיא ןיב 1932 ןיא רעפעגמוא
 ןיימ טימ דיא ןיב רעטעפש ראי בלאה א .יקצעיוואזאמ־ווארטסא ןיא עיצאזינאגרא
 ־סאפ ןוא ןטקא יד טפראדאב באה׳כ לייוו ,עווארטסא ןייק ןעמוקעג יורפ רעטארייהעג
 ־תמיק ןרק ןופ תנוא ןעמ טאה ,ןראפפא ןראפ .לארשי־ץרא ןייק ןראפ וצ ידכ ,טראפ
 .טכאנ עצנאג א טרעיודעג טאה םאוו ,טעקנאב־גנונעגעזעג א טנדראעגנייא טעטימאק

 .קעדורג ןייק ןאב רעד וצ קעווא רימ ןענעז ךאנרעד

 ןאמרעקוצ ןורהא :יוו ,עכעלטנגוי עקינייא ןופ ןעמענ יד טנייה ךאנ קנעדעעכ
 ילע ןוא ןנחוי המלש ,ןוז םשריה השמ ,(עניטנעגרא ןיא טנייה) רעהימ בקעי ,ת״ע
 ןוא לאוי םייח ,ףאש בקעי ,יוועל בקעי ןוא לזייר ,ןיישנאז הניב ןוא עביל ,אריפאש

 .(רעדניק ספאש םולש ,"יתדה רמושה" ןופ) ףאש ףסוי
 לארשי־ןחא ןייק ןוא אצנאטסנאק ךדוד ןליופ טזאלראפ רימ ןבאה לירפא בייהנא
 יינ א ןריזיגאגרא טפראדעג ןבאה רימ ווו ,22.4.1934 םעד ןעמוקעגנא רימ ןענעז

 .טכיירגרעד ןבאה רימ םאוו םעלא םעד ראפ ןעקנאד וצ טאג ןוא — ןבעל

 דאנ ראנ ,עווארטסא ךאנ טקנעבעג טשינ ךיא באה ,לארשי־ץרא ןייק קידגעמוק

 .ןשטנעמ רעווארטסא ערעייט ת
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 ...סוחי ןשימ טבעלעג ןעמ שאה לשעשש ןיא

 רעבאהביל בקעי

 ,ריד דאנ קנעב דיא זא ,ןביירש טשינ ןעק דיא ,לטעטש ןריובעג ןיימ ,עווארטסא

 .טאהעג טשינ טראד דיא באה ,ןראי־רעדניק עמעווקאב ,עכעלקילג ,ענייש ןייק לידו

 ריא קנעב ןגעקאד .רעטכיד א יוו ןרעדליש ןוא ןעגניזאב טשינ ךיד ןעק דיא זא ,יוזא
 עכלעוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד דאנ ,ןשטנעמ רעווארטסא יד דאנ רעייז ןוא רעייז
 רעד טימ ,ןטידנאב עשיטסירעלטיה יד דרת ןראוועג טעדראמעגסיוא שיגארט דזא תא
 ,ריד דאנ קנעב דיא .גנורעקלעפאב רעשיליופ רעקיטרא רעד ןופ ףליהטימ רעוויטקא

 ,סרעדיינש ,סרעטסוש יד דאנ ,ןשטנעמ עשידיי ענשאפעראה עריא טימ ,עווארטפא

 העש 16 טעוועראהעג ןבאה סאוו ,ערעדנא ןוא סרעמיר ,ךדימש ,םרעבראג ,סרעלאטס
 ייז דאנ .תבש ףיוא טאהעג טשינ ןבאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא — גאט א

 .רעייז דיא קנעב

1 

 *רעד רימ טאה ןעמ דו .סעסעגיוי דורב עלעבייל זפורעג ןעמ טאה רעטאפ ןיימ

 זא ,(אריפאש המלש ןוא ןייטשרעייפ םהרבא רימ םע טלייצרעד טנייה ךאנ) טלייצ
 ־עג ,רענעק־הרות רעסדרג א ,דיי רעכייר א ןעוועג זיא םעסעניוי דורב עדייז ןיימ
 ןטלאהעג ,יירעבראג עסיורג א טאהעג ,החפשמ רעקידובכב א רעייז ןופ טמאטש
 ־נייא ןא ןעוועג תא עלעבייל רעטאפ ןיימ .ןטפעשעג עסיורג טריפעג ןוא רעטעברא
 .יירעבראג סנדייז םעד ןיא ןפלאהעגטימ דיוא טאה םאוו ,קנופמ א ,לדנוז רעקיצ

 .רעטכעט ריפ ןעוועג ־ודא ןענעז׳ס

 רעטשרע רעד ןופ דורבסדא ןראפ ראי א ,1913 ראי ןיא ןראוועג ןריובעג ןיב דיא

 .המחלמ־טלעוו

 רעד טימ סעסעניוי דורב עדייז ןיימ תא ,ןכארבעגסיוא תא המחלמ יד ןעוו ,1914
 ןעמוקעגנא עקאט ןענעז ייז .דנאלסור ןייק רעדעל ןגאוו א טימ ןראפעגפא החפשמ
 יד ןבאה ייז .ןעמוקעגנא טשינ תא רעדעל ת טימ ןגאוו רעד רעבא ,קסנימ ןייק
 ריוא וענעז קסנימ ןיא .תוקזח ןוא טדנ סיורג ןיא ,קסנימ ןיא טבעלעגרעביא המחלמ

 .תוחפשמ רעווארטסא דס א ןעוועג

 ךיא ץב ,טגאזעג יוו .עווארטסא ןיא ןבילבעג תא ם׳בורב עלעבייל רעטאפ ןיימ
 ץנאג תא טייצ רענעי ןיא .ןכארבעגסדא תא המחלמ יד ןעוו ,ראי א ןעוועג טלא
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 רימ .טיונ ןיא המחלמ יד טבעלעגכרוד ןבאה רימ ןוא טנערבעגפא ןראוועג עווארטסא
 גנודניצנא־ןעגנול א ףיוא ןראוועג קנארק רעטומ ןיימ זיא ,רעדניק יירד ןעוועג ןענעז
 ךיוא ,ןבראטשעג זיא רעטומ יד .ןעוועטאר וצ ריא טאוו טימ ןעוועג טשינ זיא׳ס ןוא

 .עלעגניי עניילק סאד

 ,דנאלסור ןופ ןעמוקעג קירוצ החפשמ רעד טימ עדייז רעד זיא ,1918 ראי ןיא

 ןפורעג םיא טאה׳מ .קסנימ ןיא ןראוועג ןריובעג זיא רעכלעוו ,עלעגניי ןיילק א טימ
 ןלאפעג זיא ,רוחב רעלערוטלוק ,רעקלעפ א רעייז ,רעטעפ ןיימ .רעבאהביל על׳השמ
 רעטייווצ רעד ןיא ,דארגנינעל רעטניה סיצאנ יד ןגעק ףמאק ןיא דלעפטכאלש ןפיוא
 ןא ןעמוקאב טאה ,ןירעווארטסא ןא דיוא ,ןייטשניבור םירמ יורפ ןייז .המחלמ־טלעוו

 .גנוריגער רעשיטעיוואס רעד ןופ גנונעכייצסיוא

 רענעבארבעצ ,רעקנארק א ןעוועג עדייז ןיימ זיא ,דנאלסור ןופ ןעמוק קירוצ ןכאנ
 ,החפשמ רעד ראפ הסנרפ ןפאש ןוא ןאטוצפיוא סעפע דנאטשמוא טשינ ןיוש ,שטנעמ

 ,ןבראטשעג זיא עדייז רעד ןוא טרעיודעג טשינ גנאל טאה׳ס .טקנערקעג רדסב טאה רע
 רעטסעווש א טאהעג טאה רתסא עבאב יד .טיונ סיורג ןיא ןבילבעג זיא החפשמ יד
 ןםעד ןופ ןוא — ראלאד ראפ א ןקיש טייצ וצ טייצ ןופ יז טגעלפ ,עקירעמא ןיא

 .טבעלעג ןעמ טאה

 טנאקעג טשינ ןוא שטנעמ רעשיגרענע ןייק ןעוועג טשינ זיא רעטאפ ןיימ דיוא
 — סוחי ןטימ ןבילבעג ןעמ זיא .ןבעל *ןעלשטנעמ ןענעק לאז׳מ ,הסנרפ יד ןרעכיזראפ

 ...ןגיילוצניירא סאוו ןעוועג טשינ זיא לפעט ןיא ןוא
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 באה לאמ ןייא טשינ .ןעמולב טימ טריצאב ןעוועג טשינ ןענעז ןראי־רעדניק עגיימ
 סעלעביצ טימ דעלצעלפ עשירפ ןסעגעג ןבאה ייז ןעוו ,םירבח עניימ ןעוועג אנקמ ךיא
 ינב יד רעבא .טיורב ץראווש טימ ןענעגונגאב טזומעג ליז באה ךיא תעב ,ןאמ ןוא
 דוסי רעשילאדאמ ןיימ .םירבח עניימ יוו רעסעב טנעקעג דיא באה ,שמוח ןיא סנורהא
 .הווצמ־רב רעד וצ זיב ןסקאוועג ןעמ זיא יוזא .ןרעייז ןופ רענעלק ןעוועג טשינ זיא

 ךיז ןעברעלסיוא — טסייה םאד ,תילכת ןגעוו ןטכארט ןביוהעגנא ןיוש ןעמ טאה אד
 *יינש ןענרעל וצ ןראוועג ןלעפעג אקווד זיא רימ .הנויה ףיוא ןענידראפ ידכ ,ראפ א

 ...סוחי םוצ טסאפעג טשינ םיא טאה׳ס ,םעד ןגעק ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ רעבא ,יירעד
 שירחוס א — רעמיר א ןייז ןענרעל ךיז לאז׳כ ,ןעוועג םיכסמ אי רע טאה ןגעקאד
 ,שטנעמ רעזייב ,רעגנערטש א ,ןראק םהרבא ייב ןעטעברא ןביוהעגנא ךיא באה .ראפ

 *אב לענש באה ךיא .טכאנייב 10 זיב ןעטעברא םיא ייב לאז׳מ טרעדאפעג טאה סאוו
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 יד ףיוא ןראפ ,ן־ואק יורפ יד ,עטסאבעלאב ןיימ טימ געלפ ןוא ךאפ סאד טשרעה
 ,ערעייט א ןעוועג זיא יז .ןכאז ערעדנא ןוא סעיילש ,סעטעמאכ ןפיוקראפ םידירי

 .יחפ עקיצראה

 ךאנ .טלעג ןא ןטעברא טפראדעג ראי 2 ךיא באה ,סאבעלאב ןטימ םכסה ןטיול
 .ןלאצ טלאוועג טשינ טאה סאבעלאב רעד רעבא ,ןיול א טרעדאפעג דיא באה ,ראי א
 .ןסייהעג רע טאה סעלעמאפ לטאמ ,רעמיר ןטייווצ א וצ ןעטעברא קעווא ךיא ץב

 ןיימ ןפ׳חעג רע טאה ,ןרעדנא ןא ייב טעברא דיא זא ,ןעזעג טאה רעמיר םהרבא ןעוו
 ןעק דיא ביוא זא ,טנקספעג טאה בר רעד .הרות ןיד א וצ ןגיובנלע ברה םוצ רעטאפ
 סאוו ראפ ,רעמיר םהרבא טפארטשעג ךאנ טאה רע ןוא ,טלאהעג רימ טמוק ,ןטעברא
 ןשירפ םעד ייב דיוא .טלאצאב ןא ןטעברא וצ דניק םערא ןא ןופ טרעדאפ רע
 ־גייא ןעוועג זיא יוזא .טכאנייב טעפש זיב ןטעברא טפראדאב ןעמ טאה סאבעלאב
 טנעקעג טשינ באה ןוא ןטילעג רעייז םעד ןופ באה ךיא .ןטאטשראוו עלא ןיא טריפעג

 .טעברא־ןפאלקש רעד טימ ןייז םיבסמ
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 ןיא רעכיב ןעמענ ןביוהעגנא ןוא ןייאראפ־רוטלוק ןיא ןבירשראפ דיז באה ךיא
 םאד" םמיובטסאמ לאוי ןעוועג זיא ,דיא קנעדעג ,ךוב רעטשרע ןיימ .קעטאילביב רעד
 ינאווער רעד תעב ,1905 ראי ןיא דנאטשפיוא םעד טלדנאהאב טאה סאוו ,״ןבעל עטיור
 .ראצ םעד ןגעק ןטארטעגסיורא זיא סאלק־רעטעברא רעד ןעוו ,דנאלסור ןיא עיצול

 טנעיילעג רעטייוו באה ךיא .ךוב םעד ןופ ןראוועג טקורדנייאאב רעייז ןיב׳ב
 םירבח דאנ טימ דיא .ףמאק ןלאיצאס םעד ןייטשראפ ןביוהעגנא ןוא ןעגנוטייצ ,רעכיב
 ובאה ידכ ,גאט־סטעברא ןרעגעלק א ןפמעקסיוא דזא יוו ,ןטכארט רצ ןביוהעגנא ןבאה

 .גנודליבטסבלעז ףיוא טייצ עיירפ רעמ
 ןסאלשאב ןוא רעטעברא ערעגגוי ןוא ערעטלע עפורג א טלמאזראפ דיז ןבאה רימ
 םייצ רעד טימ .טייקיטעט עלאגעל א ןריפ וצ ןייאראפ ןלעגאיסעפארפ א ןדנירג וצ
 ־ארפ א ןריפ ןביוהעגנא ןוא לאקאל א ןעגנידעג ,עיצאזילאגעל א ןעמוקאב ןעמ טאה
 ,םינצבק עסיורג ןיילא — לייט ןטסערג ןיא ,סרעבעגטעברא יד .טייקיטעט עלענאיסעפ

 ןריפ ,רעדניק מ עילאק ןכאמ ןטסינומאק עדנאב א" :יירשעג א ןביוהעגפיוא ןבאה
 ןביוהעגגא ןבאה רימ .ןפלאהעג טשינ רעבא ייז טאה׳ס "."געוו ןכיילג ןופ פארא ייז

 .ןערב ןלוס ןטימ ןעטעברא

 ןקידהעש־10 א ןרעדאפ וצ ןסאלשאב רימ ןבאה גנולמאזראפ רעטשרע רעד ףיוא
 .טעברא .דעש 8 ןרעדאפ טגעמעג טלאמעד ןעמ טאה דעלצעזעג םגה ,גאטסטעברא
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 ־סטעברא זקידהעש 15־14 א ןופ ןייגוצרעבירא טגאוועג טשינ ןבאה ויילא רימ רעבא

 ראב ןטעברא ןליוו רימ זא ,ןסייהעג סאד טלאוו םיתב־ילעב יד ייב .העש 8 ףיוא גאט

 ןרימאלקארפ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג רימ ןעבעז ,ןריזילאער וצ םאד ידכ .גאט ןבלאה א

 ןעגניווצ טראטעג טשינ רעבא טאה׳מ ,ןקיירטש טגעמעג ןעמ טאה ןליופ ןיא .קיירטש א

 .ןקיירטש וצ ערעדנא

 :לאפ אזא ךיז טנאמרעד רימ

 םוצ ןייטשוצ לאז רע ,ןרעלקפיוא םיא רעטעברא־רעבראג א וצ קעווא ןיב ךיא

 טעוו ריא ,עלעקנאי" :טרעפטנעעג ןוא טרעהעגסיוא קלור ץנאג דימ טאה רע .קיירטש

 טאה — ״ייז״ .״ןסקיב ןבאה ייז ,ןפלעה טשינראג ךייא טעוו׳ס ,ןריפסיוא טשינראג

 ־אב ןוא ןטסינומאק ןענעז רימ זא ,טרסמעג זדגוא טאה ןעמ .ייצילאפ יד טניימעג רע

 .ןקיירטש וצ ןעגניווצ ייז ןוא רעטעברא ןריזירארעט ןיא טקידלוש

 .עוועצראפ ןיא ןעמוקעגראפ זיא רעכלעוו ,םעצארפ א טכאמעג זדנוא טאה ןעמ

 זיא עטפשמראפ יד ןשיווצ .הסיפת םישדח 6 ףיוא טפשמראפ זדנוא ןבאה רעטכיר יד

 .טדימשרעפוק עמיס לדיימ סאד ןעוועג ריוא

 עמיס ןופ רעטומ יד .לטעטש ןיא שער ןסיורג א טכאמעג טאה לייטרוא־טכירעג רעד

 ? לאגימירק ןיא לדיימ א ,שטייט׳ס״ :ןייוועג א טימ ןעמוקעג רימ וצ זיא טדימשרעפוק

 טעוו יז ביוא" :טרעפטנעעג ריא ךיא באה "?ןבאה הנותח ןלעוו ריא טימ טעוו רעוו

 ..."ןבאה הנותח ריא טימ דיא לעוו ,ןתח א ןגירק טשינ

 ־אוודא .ןילבול ןיא ןעמוקעגראפ זיא עכלעוו ,עיצאלעפא ןא טגנאלרעד ןבאה רימ

 יד .ןראוועג טיירפאב עלא ןענעז רימ ןוא—טקידייטראפ ןייש זדנוא טאה ןאמטלא טאק

 טעבראעג ןעמ טאה ,סעצארפ םעד ןענווועג ןבאנ .סיורג ןעוועג זיא לטעטש ןיא דיירפ

 וייאראפ ןיא .לטעטש ןיא גנוכיירגרעד עסיורג א ןעוועג חא סאוו ,גאט א העש 10

 ןוא ןביירש ןענרעל וצ ןסרוק טריזינאגרא ,טייקיטעט עטפאהבעל א טריפעג רימ ןבאה

 ןבאה סאוו ,ןייאראפ רעזדנוא ןיא סנירעדילגטימ־דעלדיימ .שיליופ ןוא שידיי ןענעייל

 ,וועל עלעטע :סעיצקעל ןבעגעג קיליוויירפ ןבאה ,לוש "ענכעשוואפ" יד טקידגעעג

 ־ארעטיל ענעדיישראפ טריפעגכרודא דיוא טאה׳מ .ערעדנא ןוא גייווצנטסעוו עלעביל

 .ןטנעגעלערפ ענעדאלעגנייא ןוא עקיטרא טימ ןעגנוזעלראפ עשיטילאפ ןוא עשיר
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 רעווארטסא רעד ןופ לייט רעסיורג א זיא ,(ןראי רעקיסיירד יד ןיא) טייצ רענעי ןיא

 .ןעמענ וצ ךיז סאוו וצ ןעוועג טשינ זיא לטעטש ןיא לייוו ,עשראוו ץיק קעווא טנגוי

 יד טאה עשראוו ןיא ,ןעמעלא ראפ רעצעלפ־סטעברא ןייק טעייטסעג טשינ ןבאה׳ס
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 םייהא ןעמוק ייז ןגעלפ חספ ףיוא .ןעגנוגנידאב ערעווש ייב טנדראעגנייא ךיז טנגוי
 ןראוועג זיא׳ס .דיש עקיצנאלג ןוא ןשולעפאק עפייטש ,ןגוצנא עגייש ןיא טצופעגסיוא
 ךיז ןרעיילשסיוא סאד םגה ,ןעוועג אנקמ טשינ ייז טאה דעוו .לטעטש ןיא דיירפ א
 .ןבאוו עקינייא ןופ ךשמ ןיא ןסערעד טשינ ןופ ןובשח ופיוא ןעוועג לאמנייא טשינ זיא

 .ןראוועג טווורפעג םעד טימ ךיא ךיוא ןיב רעטעפש

 ןוא ןאמטוג ןימינב ,לנברבא לאומש :ןעמוקעג ןענעז ,ךיא קנעדעג ,בוט־םוי ףיוא
 ,רענדער רעטנכייצעגסיוא ןוא רוחב רעקיניזטסווואב א ,וועל לבייל רעטבילאב רעזדנוא

 ראנ טשינ ןעמוקעג ןענעז סעיצקעל ענייז וצ .עכעלטגגוי ךס א ןגיוצעגוצ טאה םאוו
 רימ .סעיצאזינאגרא עשיטסינויצ עכעלרעגריב יד ןופ ךיוא ראנ ,טנגוי־רעטעברא יד

 טאה רע .ןיבר רעייז ןופ הרות ירבד יד םידיסח יוו ,םנייז טראוו סעדעי ןעגנילש ןגעלפ
 א ןיא ,לרוג ןרעסעב א ןיא ןביולג טימ ,ךעלדנעטשראפ ,טושפ ,שיגאל טדערעג
 ןרעהוצ ךיז ןוא רייט םעד ייב עקנאל רעד ףיוא ןציז ןגעלפ רימ .טלעוו רערענעש
 טכארבעגניירא ןבאה רעטרעוו ענייז .סעמעט ענעדיישראפ ףיוא ןסעומש ענייז וצ
 ךיז ןעלגנאר ןפלאהעג ןוא ןבעל וצ רעטכייל ןעוועג זיא׳ס ,גנונעפאה ןוא טומ ליפ

 .ןטייקירעווש יד טימ

 יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס .טלאוועג ךיז טאה׳ס יוו ,טריסאפ רעבא טאה יוזא טשינ
 לבייל ןופ החפשמ עצנאג יד .ןריולראפ ךיז ןבאה רימ ןוא — המחלמ־טלעוו עטייווצ
 עטוג יד טריפורג ךיז טאה׳ס ווו ,בוטש עיירפ ענייש יד ,ןרעטלע עקיצראה יד ,וועל
 ךעלדניירפטסאג ןוא קיצראה יוזא טאה עכלעוו ,רעטומ עליווו ןייז ,טנגוי רעווארטסא

 .ןעמוקעגמוא שיגארט זיא — ןעמונעגפיוא

 א טימ טריפעגנא טאה וועל לבייל זא ,ןראוועג טסווואב זדנוא זיא גירק ןבאנ
 ־עג טריפעגכרודא ןבאה ייז .רעדלעוו רעניחאר יד ןיא עפורג־רענאזיטראפ רעשידיי

 ףמאק ןיא ןלאפעג רע זיא ףוס םוצ .יימרא רעשישטייד רעד ןגעק סעיצקא עטגאוו
 רעטייווצ רעד ןופ ףוס ןראפ ןיוש ,עדנאב .ק .א רעשיטימעסיטנא רעשיליופ א טימ

 !קנעדנא ןייז דובכ .המחלמ-טלעוו
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 טכעלש טשינ טראד ןוא עשראוו ןייק קעווא ךיא ןיב ,גירק ןראפ ןראי עקינייא
 וועל לבייל .ןייאראפ ולענאיסעפארפ ןיא קיטעט ןעוועג ןוא טנדראעגנייא ריז ,טנידראפ
 עקאט ןבאה ייז .רעניווונייא רעוועשראוו ןעוועג ויוש ןענעז ערפיש רעטסעווש ןייז ןוא
 ־ייא טימ ךיז טניפעג ןעמ זא .עשראוו ןיא ןענעדראנייא ךיז ךעלסיבוצ ןפלאהעג רימ
 רעד ןיא .המשנ רעד ףיוא רעטכייל תא ׳םירבח ענעבעגעגרעביא ,ןשטנעמ ענעג
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 ירפרעדניא תבש רעדא ,ןטראג סיקסנישארק ןיא ופערט דיז ןעמ טגעלפ טייצ רעיירפ
 ןוא .רוטאנ רעד ןופ סיוש םעד ףיוא ,"עגיל־רוטלוק" רעד טימ גולפס״וא ןא ןכאמ
 ערפיש .הנותח ןעמ טאה — ךיז טבילראפ׳מ ןוא ויז ןפערט ןשטנעמ עגנוי ייווצ זא

 עדייב ןבאה רימ .טראנעג טשינ דיז באה ריא ןוא — יורפ ןיימ ןראוועג זיא וועל
 קיטייזנגעק ןוא ןענאטשראפ ריז קידנעטש רעבא ,ןטייצ ערעווש רעייז טכאמעגכרודא
 ןוא רעדניק עטנרעלעג ,החפשמ עגייש א ,יורפ עטוג א באה ךיא ,תמא .ןפלאהעג
 ־אפ עדייב ערעזדנוא לידו ,עמאקלופ ןייק טשינ ריירפ יד זיא ,רעדייל .דעלקינייא
 לטעטש ןצנאג ןטימ ןעמאזאב ,ןטידנאב עשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז םעילימ

 ןידכ ריוא ,קצול ןיא — רעדניק ןוא ןאמ ןטימ ,עלעטע רעטסעווש סדרפ ןיימ .ןדיי
 .קצול ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ,לארשי רעדורב

 1932 ,תידוהיה הירפסה לש םיארוקו םירבח

 1932 ,קעטאילביב רעשידיי רעד ץפ סרענעייל ןוא רעדילגטימ

 א68(16ז5-1מ61ז11נ0ז8 ס{ ן6\ץ1$11 111>ו-<ו17
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 םייה רעטלא רעד ןופ

 יקסוועינשור־ךמוד עטאלז־רתסא

 א
 סאוו ,לדלעוו א ןוא רענטרעג ,רעדעס טימ טלגנירעגמורא ןעוועג זיא עווארטסא
 ,לטעטש ןטימ ןיא טלגנעלשעג ריז טאה לכייט א .טצבאלפעג ןבאה ,רעדניק־לוש ,רימ

 ןוא שעוו ןשאוועג טראד ןעמ טאה רעמוז .רעניווונייא יד ןופ ןצונ ןוא ריירפ רעד וצ
 ןוא רעדניק־לוש ןבאה ,ןדיורפראפ ןעוועג זיא לכייט סאד ןעוו ,רעטניוו .ן־זאבעג ךיז

 .רעדליפעג ןוא שער טימ זייא ןפיוא טשטילגעג ריז טנגוי

 .יירעבראג—גייווצ־ הסנרפ ןקיטכיוואראפ ןטייקכעלגעמ ןבעגעג טאה לכייט םאד
 עטוג ןטעבראוצסיוא ידכ לייוו ,לכייט םייב טרירטנעצנאק ךיז ןבאה סעינראבראג יד

 .רעסאוו קיסילפ דיז טרעדאפ ,רעדעל

 ןענעז ןסאג־טפיוה יד ןיא .טעברא ןוא רחסמ טימ ןעמונראפ ךיז ןבאה ןדיי יד
 דיוא .ןעמ״ה יד ןיא טעבראעג ןבאה רעקרעווטנאה יד .ךעלמערק ןוא ןטפעשעג ןעוועג

 .תוסנרפ עשידיי יד ןופ לייט א ןעוועג זיא ,רעדעס ןרידנערא יצ ,ןעגניד

 קיטנאמ ןדעי .טעברא־דרע טימ ןעמונראפ דיז טאה גנורעקלעפאב עבעלטסירק יד
 ־ארפ ערעייז ןעגנערב רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד ןגעלפ קיטשרענאד ןוא
 ־זייפש ,רעדיילק ןפיוקגייא טלעג ןטזיילעגנייא םעד ראפ ןוא לטעטש ןיא ןטקוד
 ,הסנרפ רעייז ףיוא טעבראעג רעווש ןבאה ןדיי יד .טעברא־דלעפ וצ גייצעג ,ןעלקיטרא

 .ןעהעש־־טכאנ עטעפש יד זיב ירפ ץנאג ןופ

 .רעפסאמטא ערעדנא ראג א טשרעהעג טאה ,תבש ןעמוקעג זיא׳ס זא ,ראפרעד

 רעד ןיא םיבוט־םוי ןוא םיתבש יד ךיא ןאמרעד טפאשקנעב ןוא רעטיצ טימ
 -־ רעזיי״ד יד ,ןסאלשעג ןראוועג ןענעז דעלטיילק ןוא ןטפעשעג יד .םייה רעטלא

 יפיוא ,רעדיילק עטסגעש יד ןיא טצופעגסיוא דיז ןבאה סיורג ןוא ןיילק ,טמיורעגפיוא
 א טיירגעג ךיז טאה׳מ רעכלעוו וצ ,הכלמ־תבש יד — טסאג ןבושח םעד ןעמענוצ
 ,טייקכעלרעייפ עקילייה טלארטשעגסיוא דיז ןופ ןבאה טכיל־תבש יד .ךאוו עצנאג

 טסיירט רעייז ןבאה ,לטעטש ןיא ןדיי עמורפ .ןביוהרעד ןוא טרעביוצאב טאה עכלעוו

 .ןביולג ןפיט םעניא ןענופעג

 םידיסח יד .לטעטש סאד טכוזאב טאה יבר א ןעוו ןעוועג זיא גנוטיידאב סיורג ןופ
 עקנארק יוו ןרעדנווואב וצ ןעוועג זיא׳ס .גנאזעג ןוא ץנעט טימ ןעמונעגפיוא םיא ןבאה
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 טלארטשעג ,טבעלעגפיוא שממ ןבאה ,תוגאד עכעלגעט־גאט ןופ עטגראזראפ ,ןדיי
 ."ךלמ א יוו ןעמונעגפיוא ןעמ טאה ןיבר אזא .טצנאטעגטימ ןוא דיירפ ןופ

 יד טאה ןעמ .הרות־רפס א ןביירש ןקידנעראפ סאד ןעוועג זיא ־תירפ עטסערג יד
 ,ץגעט ןוא קיחמ טימ ,לביטש םוצ שרדמ־תיב ןופ דאראפ סיורג טימ טריפעג הרות ־רפס

 לייטנא ןבאה לטעטש ןיא ןדיי עלא הרעפ עטצופעגסיוא ףיוא רעטייר ןופ טיילגאב
 .שינעעשעג רעד דובכל הדועס רעד ןיא דיוא ןוא החמש רעד ןיא ןעמונעג

 ב
 וצ גנויצאב רעמעראוו א טימ ןשטנעמ עקיצראה ןעוועג ןענעז ןדיי רעווארטסא
 טימ ןפלאהעג ייז ןוא הקדצ ןבעגעג טאה ןעמ .רעניווונייא עקנארק ןוא עמערא ערעייז

 .תולכ עמערא טכאמעג הנותח וליפא ,םעלא

 עשידיי ןייק .רדח ןיא רעדניק יד ןטלאהוצסיוא — ןעוועג זיא עבאגסיוא עסיורג א
 רעשיליופ רעד ןיא קיטייצכיילג ןוא רדח ןיא טנרעלעג ןעמ טאה .ןעוועג טשינ זיא לוש
 עטייווצ רעייז ןעוועג שיליופ זיא רעדניק עשידיי יד ייב .("ענכעשוואפ") לוש־סקלאפ
 רעדניק ערעזדנוא ןבאה דאד .שידיי ראנ טדערעג ןעמ טאה םייה רעד ןיא לייוו ,ךארפש

 .לוש רעד ןיא ןענרעל ןיא טנכייצעגסיוא ךיז

 ןזיוועגסיורא ןבאה עכלעוו ,סרערעל עשיליופ עלארעביל דיוא ןעוועג ןענעז׳ס
 ־ראפ דיז טאה םזיטימעסיטנא רעד רעבא .סרעליש עשידיי עקלעפ יד וצ טפאשביל

 .רעכיב־ןרעל יד ןיא וליפא טיירפש

 דיז טאה סע ןעוו ,ועלדיימ עשידיי יד ייב דיירפ עסיורג א ןעוועג זיא רעבירעד
 עלא ראפ טרא ןעניפעג טנעקעג טאה ןירערעל ןייא .עלוש־בקעי־תיב א טעדנירגעג
 ־אמייק לחר ןירערעל יד .ןענרעל טלאוועג ןבאה עכלעוו ,רעטלע־לוש ןיא ךעלדיימ
 ייז ,רעצרעה עשירעדניק עשידיי ןקיטומרעד וצ ןטייקלעפ עסיורג טאהעג טאה שטיוו
 חאוועג טרידיווקיל לוש יד זיא ,רעדייל .טייקשידיי רעייז טימ ןעמעש טשינ ךיז ןלאז

 .ןטייקירעווש עלעירעטאמ בילוצ
 ־טסווואב א ןסקאוועגסיוא זיא ךאד .ןעוועג טשינ עווארטסא ןיא זיא לושלטימ ןייק
 ןוא ןענייראפ ,ןעייטראפ ענעדישראפ ןיא טריזינאגרא ךיז טאה עכלעוו ,טנגוי עקיניז
 ביב עשידיי עסיורג א ןעוועג זיא ןייראפ״רוטלוק םייב .םעיצאזינאגרא עשיטסינויצ

 :גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא רוטארעטיל־טלעוו רעד ןופ רעכיב טימ ןעזראפ ,קעטאיל

 ־בא ןוא ןיקשופ ,וואכעשט ,וועינעגרוט ,יקראג ,יקסוועיאטסאד ,יאטסלאט ןופ קרעוו יד
 ,אלאז לימע ,קאזלאב ,אגוה ראטקיוו — רוטארעטיל רעשיזיוצנארפ רעד ןופ ךיוא .ערעד

 אילביב *ןאמ סאמאט ןופ "גראב־רעביוצ רעד" טנעיילעג ןבאה רימ .ןאלאר ןעמאר
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 רוטלוק ןוא ןסרו דס א טימ שטנעמ א ,טפאהדייז עשטלארשי ןעוועג זיא ראקעט
 .(ליזארב ןיא ןראוועג רטפנ)

 םייב .רעטאעט שידיי ןליפש וצ דעלזיירק עשיטאמארד ןפאשעג דיז ןבאה םע
 רעטסגניי רעד ןופ לאר יד טאהעג ריא באה ,"דיל גינעק ןשידיי" םעד ןריפפיוא

 .עלעבייט רעטכאט

 רעריפנא ."יתדה רמושה" עיצאזינאגרא עשיטסינויצ רעד וצ טגגאלאב באה דיא
 עיצאזינאגרא יד .ןוקלא הירא רעטצעשעג ןעמעלא ןופ ןוא רעבושח רעד ןעוועג זיא
 ,רעכיב עטוג טנעיילעג ןבאה רימ .לוש ןיא םידומיל יד ןופ דשמה א ןעוועג זיא

 יד קנאד א .לארשי־ץרא ןופ טמיורטעג ןוא קיטילאפ ןגעוו טריטוקסיד ,ןעגנוטייצ
 ןיא ןעמוקעגנא ןוא ןטאקיפיטרעס ןעמוקאב םירבח עטלייצעג ןבאה ,םיצוביק־הרשכה
 .ןטאטלוזער ןא ראנ ,הרשכה ףיוא ןסעזעגפא ןראי ןענעז ערעדגא .דנאל ןטקנעבעגסיוא

 ,הרשכה ראי ייווצ דאב טאה ,קישטיורקאז עקשאר ,ערעזדנוא עטרבח ערעייט ןייא

 טימ טאה יז .דורבסיוא־המחלמ ןופ דאוו יעד ןיא טאקיפיטרעס םעד ןעמוקאב רעלדנע
 טקיטעפשראפ ןיילא ןוא לארשי־ץרא ןייק שזאגאב ריא טקישעגפא ףיש רעטצעל רעד

 .ןראפוצסיורא
 ג

 ןגעוו עלא ןענעז לאמנייא טימ .ריז טרעטנענרעד המחלמ יד זא ,טליפעג טאה ןעמ
 רעבמעטפעס ןט1 םעד ןעמוקעג זיא עכעלקערש סאד .טכאמראפ ןעוועג זדנוא ראפ
 עשידיי יד טאה גנולפייווצראפ ןיא .ןליופ ןלאפאב ןענעז םעדראה עשטייד יד .1939
 ,ייז ףיוא ןרעיול םיצאנ יד זא ,טסווועג טאה ןעמ לייוו ,ןעמייה יד ןזאלראפ טנגוי

 ,עמאמ־עטאט עגנוי עניימ ןוא םייה יד ןזאלראפ באה דיא ריוא .ףלעוו עדליוו יד יוו

 ןעמעוו ,דניירפ ןוא ןעניזוק ,םעמומ ,סרעטעפ ,רעדירב ,רעטסעווש ,עבאב עביל יד
 רעבא ,ןרעקקירוצ דיז לענש טפאהעג .ךימ ייז ןוא — טאהעג ביל קידהמשנ באה׳כ

 .ןעזעג טשינ םייה ןיימ דיא באה רעמ
 ערעייז ןופ ןראוועג ןבירטראפ עלא ייז ןענעז ,1942 הרות־תחמש דאנ גאט א
 *לע דיז ןבאה ןדיי ייווצ עקיצנייא .טעדראמעגסיוא ןראוועג שילאיטסעב ןוא ןעמייה

 ןיימ ןוא ל״ז רעטאפ ןיימ ןעוועג ,טסיירט ןיימ וצ ,ןענעז םאד .טעוועטארעגפא סנ־יפ

 .ראי ערעגנעל וצ םיא — השמ רעדורב

 עמדנ טימ ןעמאמ רעגנוי ןיימ ןופ טסולראפ ןפיוא טמעלקראפ תא ץראה ןיימ
 המירפ עקיצראה עלא ןופ יוו ,רעדירב יירד ןוא רעטסעווש יירד

 עגיימ ךעלקילג טבעלעגסיוא ןוא ןריובעג ןיב דיא ווו ,עווארטסא עשידיי יד

 .ןדנווושראפ זיא — ןראי־טנגוי ןוא ־רעדניק
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 סעיצאזינאגרא״טמוי ןוא ולוש

 ןאמרעסאוו־ויקרופיצ זורש

 ןופ רעטרעוו יד ןענאמרעד דיא לידו ,לטעטש־טרובעג ןגעוו תונורכז עניימ ןיא
 :שטיוואנאראב לטעטש ןגעוו םע זיא ,תועט ןייק טשינ באה ךיא ביוא ,דיל

 ,עלעסעפ א יוו וטסיב ןיילק"

 !םיורג וטסיב ןגיוא עניימ ןיא ראנ

 ,עלעסעג סעדעי ןייד ביל ךיא

 ."זיוה ןגייא ןיימ יוו

 ,טעטש עסיורג ןיא טבעלעג ןיוש באה ךיא .עווארטסא יבגל ךיא ךיוא ליפ יווא

 ןדנעוו טפאשקנעב ןוא ןעקנאדעג עניימ ראנ ,ערעדנא ןוא וואלצארוו ,גרעבמעל :יוו
 רענייפ א טימ ןדיי עטוג טבעלעג ןבאה׳ס ןכלעוו ןיא ,לטעטש־טרובעג ןיימ וצ דיז
 לוש־סקלאפ עשיליופ יד ,לוש־״בקעי־תיב" רעד ןופ ןלייצרעד זיולב ליוו ךיא .טנגוי

 .סעיצאזינאגרא־טנגוי יד ןוא ("ענכעשוואפ")

 ןראוועג טעדנירגעג לוש־״בקעי־תיב" יד זיא ,תועט ןייק טשינ באה דיא ביוא
 ןיוש באהס לייוו ,סאלק ןטייווצ ןיא ןעמוקעגנא ןיב ךיא .1931 רעדא 1930 ראי ןיא
 ךיז טאה ןוא ןסאלק 4 טגאמראפ טאה לוש יד .ןביירש ןוא ןענעייל לטיב א טנאקעג
 ,ייטשראפ ךיא יוו .טאלבנירג החפשמ רעד ןופ זיוה ןיא ,קייטפא רעד ןבעל ןענופעג
 ־תיב" ןרעביא טכיזפיוא טאהעג טאה עכלעוו ,הליהק יד טגראזעג םעד ןגעוו טאה
 ,ןענעוואד ריוא יוו ,עטכישעג עשידיי ,ןענעייל ,ןביירש טנרעלעג ןבאה רימ ווו ,"בקעי

 ןופ) שטיוואמייק לחר ןירערעל יד .שידיי ןיא טשטייטדאפ ,שדוק־ןושל ןוא שמוח
 גנויצאב ןוא םידומיל יד וצ גנאגוצ ריא .יורפ עטוג ,ענייפ א ןעוועג חא (עשזמאל
 ךיז טאה טייקיטעט ריא .טפאשביל טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא ,רעדניק יד וצ

 קיטיירפ ןענעוואד סאד טריזינאגרא ךיוא ראנ ,ןענרעל םוצ זיולב טצענערגאב טשינ
 הנגרנ וכל ,ידוד־הכל ןופ םינוגינ עשידאלעמ יד .ירפ רעד ןיא תבש ןוא טכאנ״וצ
 *וצ יז טאה בוט־םוי ןדעי וצ .ןרעיוא עניימ ןיא טנייה ךאנ ןעגנילק ,ערעדנא ןוא

 עשיטאטש סאד ןעגנודעג טאה׳מ עכלעוו וצ ,ןעגנולעטשראפ־רעדניק עקיסאפ טיירגעג
 דיירפ טימ ןבאה ,ללכב גנורעקלעפאב עשידיי יד ןוא טרפב ןרעטלע יד .זיוה־רוטלוק

 חא ,"בקעי־תיב" ןיא ערעל יד זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ .ןעגנומענרעטנוא יד טכוזאב

 .לוש רעשיכולמ רעד ןיא ןעהעש־ןרעל יד דאנ ןעמוקעגראפ
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 ןביוהעגגא דיא באה ,("ענכעשוואפ") לוש־סקלאפ רעשיליופ רעד ךייש סאוו
 ןעוועג רעבא ,טגגעג ןייא ןיא ןענופעג דיז טאה לוש יד .1929 ראי ןיא ןענרעל
 א ןעיוב ןביוהעגנא טלאמעד טאה׳מ .רעזייה ערעדנוזאב ריפ ןיא טלייטעגרעדנאנופ
 .עווקרעצ ענוואלסאווארפ יד ןעוועג זיא׳ס ווו ץאלפ ןפיוא עדייבעג עקיקאטש־יירד

 טאטש רעזדנוא ןיא ןעגיווו ןעמוקעג זיא ,לוש ןיא ןענרעל ןביוהעגנא באה דיא ןעוו
 םאלק ןטשרע ןיא ןענרעל וצ ןראוועג טמיטשאב זיא םאוו ,ןעזאר רערעל רעשידיי רעד
 ןטירד םעד ןקידנעראפ ןזיב טנרעלעג ייז טאה רע ןוא — רעדניק עשידיי זיולב ןופ
 ,ראטקעריד־לוש םעד דצמ סרעליש עטוג יוו ןראוועג טנעקרענא לענש ןענעז רימ .סאלק

 זא ,גנורעדנוווראפ ןייז טקירדעגסיוא ןוא ןרינימאזקע זדנוא ןעמוק טגעלפ רעכלעוו
 יד ןיא טנכייצעגסיוא יוזא ריז ןבאה ,שידיי ןעמייה ערעייז ןיא ןדער סאוו רעדניק
 ןענעז רימ ןעוו ,ךשמה א טאהעג דיוא טאה םאד .ךארפש רעשיליופ רעד ןיא םידומיל
 ןבאה אד דיוא .סרעליש עשידיי־טשינ טימ ןעמאזוצ ןיוש ,סאלק ןטרעפ ןיא רעבירא

 .םידימלת ערעסעב ליפ יוו ןרעוו וצ טנעקרענא ןזיוואב רימ

 ייס ,רעפסאמטא עשיטימעסיטנא ץיק טליפעג טשינ רדכ ןבאה ןטייצ ענעי ןיא
 ןבאה ,טסווואב יוו :ןליפשייב ראפ א .סרערעל יד ןופ יוו ,סרעליש עשיליופ יד דצמ

 עשיליופ ןבאה ,ןליוו םענעגייא ןופ .לוש יד תבש טכוזאב טשינ סרעליש עשידיי
 ןבאה סרערעל יד ריוא .סעיצקעל־םייה ענעבעגראפ יד ןבעגעגרעביא זדנוא סרעליש
 יד ןיא טקילייטאב דיז ןבאה םרעליש עשידיי .סעמעט עיינ ןבייהוצגא ןטימעגסיוא
 ןראי עקינייא ןופ ףיולראפ ןיא .ןעגנומענרעטנוא־לוש ןיא ןעגנולעטשראפ עטסניימ
 טנרעלעג ןבאה סרעליש עכעלטסירק יד ןעוו ןעהעש יד ןיא זא ,טריפעגנייא ןעוועג זיא
 עשידיי טנרעלעג ,סרעליש עשידיי יד ,רימ ןבאה ,חלג ןשיליוטאק םייב עיגילער
 ־טנאה טנרעלעג דיוא ןבאה רימ .(עוואדאלוו ןופ) ואדנאל רערעל םייב עטכישעג
 ןיא ןעגנורעדנאוו עגיימ ןיא ןעמוקעג ץונוצ רעייז רעטעפש רימ זיא עכלעוו ,טעברא

 .ןראי־המחלמ יד
 טימ ןפארטעג דיז דיא באה ,עווארטסא ןיא דוזאב ןיימ תעב ,1962 ראי ןיא ןעוו)
 סרערעל םאנסיוא ןא עלא זא ,טלייצרעד רימ ייז ןבאה ,סרעליש עשיליופ ענעזעוועג
 ערעייז ןענעז ןבילבעג .םיצאנ יד ןגעק ףמאק־רענאזיטראפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז

 .(טכוזאב ייז ןופ עקינייא באה דיא סאוו ,ןעיורפ
 טאה טנגוי יד .ןראי־רעדניק ענייש יד טקידנעעג דיז ןבאה ,לוש יד ןקידנע ןטימ
 ־עגנא ןוא ןכאפ טנרעלעג דיז טאה ןעמ .טגעה עטגיילראפ טימ ןציז טלאוועג טשינ
 .ר״תיב ץא ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה עטרבח ןיימ טימ דיא .טפאשלעזעג ןיא ןעמוק ןביוה

 ,ןצנאט ,ןעגניז רעסיוא .ןאמרעסאוו המלש ןיזוק ןיימ זדנוא טאה וצרעד טדערעגוצ
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 טימ ןעמובראפ ךיז זדנוא טימ םירבח ערעטלע יד ןבאה ,גנאפ־גניפ ןוא ךאש ןליפש
 ןבעל ןגעוו סרעדגוזאב ץנאג ןוא — קיטילאפ ןגעוו ןסעומש ןוא ןענעייל ,גגורעלקפיוא
 םראדלעפמערט ןוא םלצרעה וצ .לארשי־ץרא ןיא בושי ןשידיי ןופ עטבישעג רעד ןוא
 ךיוא טאה ןעמ .ןעגנולעטשראפ ,םעימעדאקא־רעיורט טנדראעגגייא ןעמ טאה ,ןטייצראי
 עכעלטנגוי ןעמוק ןגעלפ םע עכלעוו וצ ,סטכאנוצ־תבש ןטנווא־לטסעק טריזינאגרא
 ,ןגארפ ןבירשעג דעלעטעצ ףיוא טאה ןעמ .יתדה רמושה ,"תודחאתה" ,"הינודרוג" ןופ
 ־עג טאה םוידיזערפ רעטלייוועג א .לטיה א ןיא ןעמונעגפיונוצ טאה רעבייא עכלעוו
 ־עטניא ,עסייה טריפעג דיז ןבאה טייהנגעלעג רעד ייב ןוא ןגארפ יד ףיוא טרעפטנע

 .סעיסוקסיד עטנאסער

 ןפיטראפ ןוא ןרעטיירבוצסיוא גנארד א טקעוורעד ־ןיז טאה ,טייצ רעד טימ
 ־ייצ יד רעסיוא .סקניל ףיוא ןריטנעירא ךיז ןביוהעגגא טאה לייט א .ןסיוו רעזדנוא
 רעשידנוב רעד ןיא קוק א ןפאב ןביוהעגנא ןעמ טאה ,"טנעמאמ" ןוא "טנייה" ןעגגוט
 ־רעוועל ןופ ןאמוד ןושמש ןיזוק ןיימ ."קינטאבאר" ןשיליופ ןיא יוו ,"גנוטייצסקלאפ"

 ףיוא ץראווש" טפירשטייצ עשיליופ יד טקישעגוצ רימ לאמ וצ לאמ ןופ טאה ,וואט
 טאה׳מ .טנעיילעג ךיוא טייהנגעלעג רעד ייב ןבאה עכעלטנגוי ךס א עכלעוו ,"סייוו
 ,רעכיב עטשרע יד קנעדעג ךיא .קעטאילביב רעד ןופ רעכיב ןגראבסיגא ןעמונעג

 ,ךטעטיסרעווינוא עגיימ" םיקראג .מ :רעלופאפ קראטש ןעוועג זדנוא ייב ןענעז עכלעוו

 המחלמ" סיאטסלאט ;"טכאל סאוו שטגעמ רעד" :אגוה ראטקיוו ןופ ;"רעטומ יד"
 יד ןופ ןקורדנייא טימ דיז ןלייט ןוא ןסעומש ןגעלפ רימ .ערעדנא ןוא "םולש ןוא

 .גירק ןופ דורבסיוא םעד זיב — יווא .םירפס עטנעיילעגרעביא
 ־אס רעד ףיוא ןפיולטנא וצ ןזיוואב טאה טנגוי רעזדניוא ןופ לייט רעסיוועג א
 םעד טלייטעג טאה גנורעקלעפאב עשידיי ענעבילבראפ יד ראב .טייז רעשיטעיוו

 .םישודק ןאילימ םקעז ענעמוקעגמוא יד ןופ לרוג ןשיגארט
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 ןעגנונאמרעד רעווארטסא

 ילציוועשזד־דניירפ הקבר

 םירחוס ,היח עמאמ יד ןוא לווייפ לקנעי ןרעטלע יד ייב ןראוועג ןריובעג ןיב דיא
 ןענעז "סעקישטרעלאה" יד ןעוו ,1920 ראי ןיא זא ,קנעדעג ךיא .לעמ ןוא האובת ןופ
 קראטש ייז ןבאה ןטאט ןיימ .ןדיי ייב דרעב יד ןטינשעג ייז ןבאה ,לטעטש ןיא ןיידא
 טרעהעגפיוא ייז באה ,רעדניק עניילק טאה רע זא טרעהעג ןבאה ייז ןעוו .ןגאלשעצ
 ,שיפ טימ הלח זדנוא ייב ןסע תבש ןוא קיטיירפ ןדעי טגעלפ סאוו ,ןכש א .ןגאלש וצ

 עטאט ןיימ .טנעקעג טאה רע םאוו טימ ןפלאהעג ןוא דיז וצ ןעמונעג זדנוא טאה
 ,ןעפאקפיוא סע טלאוועג ןטידנאב יד ןבאה ,רעמאק ןיא טלעג ןבארגאב טאהעג טאה

 .קעווא ייז ןעבעז ,טייל עמערא ןעניווו אד זא ,טגאזעג טאה טסירק רעד רעבא

 ןענעז׳ס ווו ,לוש ןיא ןעגנאגעג ייז ןענעז ,ןראוועג רעסערג ןענעז רעדניק יד ןעוו
 /׳יקווודישז" ןפור זדנוא ןגעלפ רעדניק עכעלטסירק יד .ןטימעסיטנא רערעל ןעוועג

 עיצקעל רעד ןופ .עיצקעל־עיגילער יד ןבעג ייז ןעמוק טגעלפ חלג רעד ןעוו לעיצעפס
 רעדניק עשיליופ יד ןענעז ,קעווא זיא חלג רעד זא .ןייגסיורא רעדניק עשידיי יד ןגעלפ
 טשינ ןבאה סאוו ,רערעל ריוא רעבא ןעוועג .זדנוא ףיוא םעפ ןיא רעמ דאנ ןעוועג

 ."אטילעארזיא" ראנ ,"עשזדישז" ןפוד וצ זדנוא טביולרעד

 ןייק ןעגנאגעג ןענעז ,סאג רעזדנוא ןופ םינכש עשידיי יירד יוו ,קנעדעג דיא
 .טלעג רעייז ןעמונעגוצ ןוא טעגרהרעד ,רעניארקוא ןלאפאב ייז ןענעז ,עוועצראפ

 קירוצ ןענעז סאוו ,ןטסירק יד ןבאה ,הכוס יד טלעטשעגפיוא טאה עטאט ןיימ ןעוו
 .הכוס רעד ןיא רענייטש ןפראוועגניירא ,רעטסיולק ןופ ןעגנאגעג

 טימ רעלטסניק־עניב עטמיראב .קעטאילביב ענייש א ןעוועג זיא עווארטסא ןיא
 עשיטסינויצ א ןעוועג ךיוא זיא׳ס .רעטאעט ןליפש ןוא ןעמוק ןגעלפ סעפורט ערעייז

 .טנגוי

 ־קעווא ןוא לדנאה םוצ ןעמונעג דיז זקאילאפ יד ןבאה ןראי עטצעל יד ןיא
 ראפ ןבאה ארומ ןדיי ןגעלפ חספ ברע .ןטפעשעג עשידיי יד ייב ןטעקיפ טלעטשעג
 רעדניק עכעלטסירק ןופ טולב ןעמענ ןיא טקידלושאב ייז טאה ןעמ לייוו ,םארגאפ א

 .תוצמ ראפ

 .עווארטסא ןופ ןעגנונאמרעד עניימ ןענעז סאד
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 לטעטש ןיימ קנעדעג ןיא יוו

 להנש־וייטשניבור םירמ

 ךס * םגה ,לוש רעשיליופ א ןיא ןענרעל טקישעג דימ עמאמ ןיימ טאה דניק םלא
 טייוו ןעניפעג ריז טאה לוש יד לייוו ,טנרעלעג טשינ טראד ןבאה רעדניק עשידיי
 עכעלטבגוי יד .רדח ןיא טקישעג ללכ ךרדב ןעמ טאה ךעלגניי יד .ןעמייה ערעייז ןופ
 ,גנוקיטפעשאב ןייק טאהעג טשינ ןבאה ייז זא .דאפ א ןעגרעל טקישעג ןעמ טאה
 ןיא ןדיי .ןענידראפ ןוא ןעטעברא וצ טאטש רעסיורג רעד ןיא ןראפעג ייז ןענעז
 .תוכאלמ ענעדישראפ ןופ ןוא רחסמ םעניילק ןופ הנויה רעייז ןגיוצעג ןבאה לטעטש

 .ןשטנעמ עמערא ןפלאהעג דיוא ,טייקיטעט רעניימעגלא ריא רעסיוא טאה הליהק יד

 עקיטפרעדאבטיונ תואוולה טלייטרע טאה עכלעוו ,עסאק םידסח תולימג א ןעוועג זיא׳ס
 ־אב עשידיי יד סקעבעג ןוא טיורב טימ טגראזאב טאה יירעקעב עניילק א .תוחפשמ
 שרדמה תיב ןיא ןסעזעג ןענעז ןדיי ליפ ,םורפ ןעוועג זיא לטעטש רעזדנוא .גנורעקלעפ
 ,הסנרפ ףיוא ןענידראפ ןוא ןטעברא טפראדאב ןבאה ןעיורפ יד תעב ,טנרעלעג ןוא

 ליזארב ןייק ,עקירעמא ןייק ןראפעג ןעמ זיא .ןעמוקעגנא דעווש רעייז זיא עכלעוו
 דאגרעד ןוא עגאל יד ןרעסעבוצסיוא ריז טראד גגונעפאה רעד טימ ,עניטנעגרא רעדא

 .עילימאפ יד ןעמענפארא

 עשיטסינויצ עגעדישראפ ןענאטשטנא ןעגעז ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד דאנ
 ןטיירג ריז ידכ ,הרשכה רעד וצ ןעמוקנא רעלרפ טלאוועג טאה טנגוי יד .םעיצאזינאגרא
 זיא קעטאילביב־ץרפ א דיוא .לארשי־־ץרא ןיא טעברא רעוויטקודארפ וצ ןוא הילע וצ
 יד ףיוא .סרעביירש עשידיי טשינ ןוא עשידיי ןופ רעכיב דס א רעייז טימ ןענאטשטנא
 .דנאל שידיי ,קיטילאפ ,רוטארעטיל ןגעוו טדערעג ןעמ טאה סעיצקעל ןוא ןטארעפער

 ,טנגוי רעטמעראראפ א ןשיווצ ןראוועג טריפעג זיא טייקיטעט עלערוטלוק עקיזאד יד

 רעד ,טיונ יד .זאלטכיזסיוא ןעוועג שממ זיא לטעטש ןיא עגאל עלעירעטאמ רעייז סאוו
 רעייז ראפ טלגנארעג רעווש דיז ןבאה סאוו ,עמאמ־עטאט עמערא ןוא םזיטימעסיטנא
 ןייראפ־רעטעברא רענעפאשעג רעד .טנגוי עשידיי יד טריזילאקידאר טאה ,ץנעטסיזקע
 דעד ןיא טנווא העי ןעמוקפיונוצ דיז ןגעלפ סאוו ,עכעלטנגוי ךס א ןגיוצעגוצ טאה
 טפאשלעזעג א ןיא טגנערבראפ טאה׳מ ווו ,סעיצאזינאגרא ערעדנא ןיא ןוא קעטאילביב
 עשידיי ןוא עלאנאיצאנרעטניא עלא ןגעוו טריטוקסיד ןוא טדערעג קיטייצכיילג ןוא

 .טייצ רענעי וצ לעוטקא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעמעלבארפ
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 ־עגמורא ןענעז םאוו ,ןשטנעמ עקיצראהטוג טגראזעג ןבאה ןדיי עמערא יד ראפ
 .עקיטפרעדאבטיונ תמאב יד ראפ שובלמ א ןוא גראוונסע ,טלעג טלמאזעג ןוא ןעגנאג

 טשינ טאה םע םינכש יד ןופ רעוו טסווועג ןיוש ןעמ טאה טכאנראפ קיטיירפ לעיצעפס
 .תבש ןיא ןרעגנוה טשינ הלילח לאז החפשמ אזא זא ,ןאטעג ץלא טאה׳מ ןוא תבש ףיוא

 עמערא ,עקנארק ןכוזאב לאצפא ןא טגעלפ סאוו ,טסאל ר״ד םעד טוג ךיז טקנעדעג רימ
 .טפעצער יד ייז ראפ טפיוקעג טלעג ןייז טימ וליפא ןוא ןדיי

 .ןעזסיוא ןרעדגא ראג א ןעמוקאב לטעטש סאד טאה םיבוט־םוי ןוא םיתבש יד ןיא

 ןיא ,ליש ןיא ןענעוואד ןעגנאגעג םלוע רעד זיא ,םידגב עטסנעש יד ןיא טצופעגסיוא
 זיא לטעטש ןיא בוט־םוי א .ךעלביטש־םידיסח ענעדישראפ יד ןיא ןוא שרדמה־תיב
 ייב ןענאטשעגנייא זיא סאוו ,יבר א ווארטסא ןייק ןעמוקעג זיא׳ס ןעוו ,ןעוועג דיוא
 ןוא ןיבר םוצ ןעמוקעג ׳ךעלטיווק" טימ ןענעז ןדיי יד .םידיסח ענייז ןופ םענייא
 ןדנ ׳א ןוא גוויז א ,ןקנארק א ראפ המילש האופר א ,טנוזעג ,הסנרפ ןטעבעג םיא ייב
 ,ןראפעג קעווא זיא יבר רעד זא .ןכאמ הנותח טפראדאב טאה׳מ עכלעוו ,רעטכאט א ראפ

 .קילייווגנאל ןוא ןאטאנאמ ,קידעכאוו ןראוועג קירוצ לטעטש סאד זיא

 ןעזעג וליפא טאה׳מ .הרות תחמש טשרעהעג טאה תובהלתה ןוא דיירפ עקידתמא
 ןוא שיט ףיוא ןאטעג ךיז טאה הליפת תיב ןדעי ןיא ןוא ןדיי ערוכיש ןסאג יד ןיא
 םרעדנוזאב ,דיירפ ןופ בוט־םוי א ןעוועג זיא ,ךיא קנעדעג ,םירופ ריוא .קנעב ףיוא
 ןגארטרעדנאגופ ןטימ ןעמוגראפ ךיוא ןוא טלעטשראפ ריז טאה סאוו ,גראווניילק ןראפ
 טראד ןוא ןעמייה עכייר יד ןיא "ליפש־םירופ" א טימ ןעגנאגעגמורא רעדא ,תונמ־חלש

 .גראוושאנ ןוא טלעג ןעמוקאב
 ,בוט־ םוי םענייש םעד ןענעדראוצנייא יוזא יוו גראז ענעגייא יד רעסיוא ,חספ ברע

 ןלעטשוצ ייז ןוא תוחפשמ עמערא יד ןגעוו ןבעג טכארט א טפראדאב ריוא ןעמ טאה
 םעניא ןעזעגנא טוג ריז ןבאה חספ ברע געט יד .בוט־םוי ףיוא זייפש ןוא תוצמ
 רעדיילק יד ,םירפס יד טרעטפולעג ,טכלאקעג ייז ,ןבוטש יד טקיניירעג טאה׳מ .לטעטש
 טלאוועג טאה׳מ ,רעוויסנעטניא ןראוועג ןענעז הכאלמ ןוא לדנאה רעד .טנאוועגטעב ןוא
 עקיטכיוו א ןעוועג זיא ץמח ןפיוקראפ סאד .בוט־םוי ףיוא רערעמ סאוו ןענידראפ
 ןדיי ןלעוו געט 8 ךשמב זא ,טסווועג ןיוש ןבאה ןקאילאפ יד .לטעטש ןיא שינעעשעג
 טפיוקעגנייא קיליב ראפ ןבאה ייז ןוא "ץעמאכ" ןייק בוטש ןיא ךיז ייב ןטלאה טשינ
 בוט־םוי רעסיורג רעד זא ןמיס א דאנ ןוא .ךאוו רעצנאג א ףיוא ןכאז ענעדישראפ
 יד ףיוא טעטש עסיורג יד ןופ ןעמוקעג ןענעז טיילעגנוי עשידיי :ךיז טרעטנענרעד
 .געט 8 יד ןיא רעדירב־רעטסעווש ןוא עמאמ־עטאט טימ ןעמאזוצ ןייז ידכ ,געט־חספ
 ,םיל רבעמ טרעדנאוועגסיוא טאהעג ןיוש ןבאה סאוו םירוחב עקידלטעטש יד ןגעקאד
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 וצ ץלא טרעדאפעג ןוא טנעקעג ןבאה ייז טאוו טימ תוחפשמ ערעייז ןפלאהעג ןבאה
 ןיא רעטסעווש ןוא רעדורב א טאהעג באה ךיא .ןראפדעבירא ייז וצ ידכ ,ןפיוקראפ
 .ייז וצ ןעמוק ןוא ןרידיווקיל וצ ץלא טגיילעגראפ עקאט זדנוא ןבאה סאוו ,ליזארב
 יז ןוא — לטעטש ןיא ןזאלרעביא ןעמעוו טלאוועג טשינ טאה רעטומ ןיימ רעבא

 .קענאדיימ ןיא ןעמוקעגמוא ןדיי ךס א טימ זעמאזוצ זיא

 ־ומאק רעלאגעלמוא רעד ןיא ןראוועג ןגיוצעגניירא ךיא ןיב ןעגנוגנידאב ענעי ןיא
 ןופ קלאפ סאד ןעיירפאב ןלעוו רימ זא ,קידנביולג ,עיצאזינאגרא־־טנגוי רעשיטסינ
 .טייהשטנעמ יד טדייל םע עכלעוו ןופ ,תורצ ערעדנא עלא ןופ ןוא טייקמערא רעד

 ףיוא םייהעג ןיא ךיז ןפארטעג ,עיצאריפסנאק ןיא טעברא רעזדנוא טריפעג ןבאה רימ
 .ןבוטש ןיא ,ןטראג ןיא ,(רעמוז) דלאוו ןיא — ןעגנולמאזראפ ןוא ןעגנוציז ,ךעלזיירק

 .טריפעג טאה יז עכלעוו ,יירעקעב רעד ןיא ןפיוקראפ ןעמאמ ןיימ ןפלאהעג באה ךיא

 ןופ הביס יד ןעוועג זיא סאד זא ,ךעלגעמ ןוא טלעפעג טשינ זדנוא טאה הסנרפ ןייק
 רעטכאט עשידיי עכעלגעמראפ א זא ,טרסמעג רעוו טאה׳ס זא ,הרבס א .טסערא ןיימ
 ןיא םשור ןקראטש א טכאמעג טאח טסערא ןיימ .טנגוי רעשיטסינומאק רעד וצ טרעהעג
 ןוא עמאמ יד ןוא ראי עכעלטע טייז טבעלעג טשינ ןיוש טאה רעטאפ ןיימ .לטעטש
 רעד טלעטשעגנגעק ויז חוכ טימ ,ןריטסערא טזאלעג טשינ דימ ןבאה רעדורב ןיימ

 .הסיפת ןיא טריפעגקעווא עדייב ןוא טריטסערא םיא ךיוא ייז ןבאה .ייצילאפ

 ־טנגוי עשידיי לאצ יד זיא ,טייצ רעסיוועג א דאנ ןראוועג טיירפאב ןיב ךיא ןעוו
 ןראפעגסיורא זיא לייט רעסיורג א .לטעטש ןיא ןראוועג רענעלק קידנטיידאב עכעל
 ־רעד םע זא ,טליפעג ןבאה עלא .טאטש רעסיורג רעד ןיא טעברא ןכוז ,עשראוו ןייק
 עיסערגא טימ טארדעג ןפא טאה דנאלשטייד־רעלטיה לידו ,המחלמ א ךיז טרעטנענ
 יד זא ,טלעטשעגראפ טשינ ךיז טאה רענייק ראנ .רעדנעל ערעדנא ןוא ןליופ יבגל

 .קלאפ רעזדנוא ראפ ןגלאפ עשיגארט עכלעזא ןבאה טעוו המחלמ עקיזאד
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 םיבוט םישעמ ןופ לטעטש 8

 ןייטשדלוג ,אדירפ

 יד ראנ ,עווארטסא טזאלראפ ןבאה רימ טייז ,ןראי ךס א רעביראפ ןענעז סע
 ןופ ןדיי יד .ןורבז ןיא טצירקעגנייא ץלא דאנ ןעגעז ןסאג ןוא רעדליב ,ןטלאטשעג
 -ראפ וצ ווו ןעוועג טשינ זיא׳ס לייוו ,טלעג ןיא םערא ןעוועג ןענעז לטעטש רעזדנוא

 ןטייווצ םעד רענייא ןפלעה וצ טיירג ,קיצראהטוג ןוא ךייר רעבא ,הסנרפ ףיוא ןעביד
 .םיבוט םישעמ טימ

 ןבאה ,ןטפאשלעזעג ןוא סעיצאזינאגרא עשיפארטנאליפ ענעדישראפ יד רעסיוא
 — סרעדנוזאב ץנאג ןוא .טייקיצראהטוג רעייז טימ טנכייצעגסיוא ריז םידיחי ריוא

 ,יוזא .ןשטנעמ עקנארק ןוא עמערא טימ ןעמונראפ ךיז ןבאה סאוו ,ןעיורפ עקינייא
 ,ועד ןיא תואוולה ןעמונעג "סעט׳יאבג" ענעפורעג יוזא עכעלטע ןבאה ,ליפשייב םוצ
 ־אבטיונ יד ןציטש טלעג םעד טימ ידכ ,ןעמענ ערעייז ףיוא עסאק םידסח־תולימג
 ויז טאה ןעיורפ לאצ א :ןפוא אזא ףיוא טלאצעגפא ןעמ טאה בוח םעד .עקיטפרעד

 ,רעטלעג עטלמאזעגפיונוצ יד ןופ ןוא ךאוו א ןשארג 30 רעדא 20 טימ טרעייטשאב

 .עסאק םידסח־תולימג רעד ןיא עטאר א טלאצעגפא ןעמ טאה

 יד ןבאה .קינלאר החפשמ רעד ייב טעבראעג טלאמעד באה ,לדיימ גנוי א ,דיא
 .ןעגנורעייטשאב עכעלטנכעוו יד ןריסאקוצנייא טרישזאגנא דימ דיוא זעיורפ

 האל־הנח ,קינלאר עשט׳הוח :ןעוועג ןענעז וטפיוא םעד ןופ סניראטאיציניא יד
 .ןשטנעמ עמערא יד ןפלאהעג ךס א ןבאה סאוו ,ןוקלא עלעטיג ןוא

 ענעדישראפ וצ טרעהעג טאה לטעטש ןיא עכעלטגגוי עשידיי טייהרעמ עסיורג יד
 יד ןיא — שיעדיא ןוא ךעלטפאשלעזעג טבעלעגסיוא דיז טאה׳מ ווו ,סעיצאזינאגרא
 רוב א דאנ טצכעלעג ןבאה ייז .ןייאראפ־רוטלוק םעניא ןוא ןעעגנוריפורג עשיטסינויצ
 רעד ףיוא ןשינעעשעג יד טימ טריסערעטניא דיז ןוא ןעגנוזעלראפ טכוזאב ,ןענעייל וצ
 .טסאל ר״ד רעזדנוא ןופ ןטארעפער יד טרעהעג ןרעג דיוא ןבאה רימ .דגאל ןיא ןוא טלעוו

 ןביולרעד טנעקעג טשינ דיז טאה ,עווארטסא ןיא עכעלטנגוי עשידיי יד ןופ רענייק
 ,ןענרעל וצ ןוא ןסיוו וצ גגובערטש יד ראג .עיזאנמיג ןיא ןעגרעל וליפא יצ ,גנודליבכיוה

 ךיוא ןעמ טאה ,טייקיטעט־רוטלוק רעטגייווצראפ רעד רעסיוא .סיורג רעייז ןעוועג זיא
 ־ראפ ןענעדראנייא ךרוד טייהגגעלעג א ןעוועג זיא וצרעד ןוא — גנולייווראפ טכוזעג

 .םיבוט־םוי ערעדנא ןוא םירופ ,הכונח ןיא תוביסמ עגעדיש
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 טבעלעגסיוא דיז ןבאה םעטאט ןוא סעדייז ערעזדנוא ,ריד רערעטלע רעד ריוא
 ,רעקעב לאוי־לאומש עדייז רעד ןוא רעטאפ ןיימ דו ,קנעדעג ךיא .רעגייטש רעייז ףיוא

 ןלאז םידיסח רעוואלאקאס יד ידכ ,רעסאוו לסעק א טבאקעגפיוא קיטיירפ ןדעי ןבאה
 ןריטוקסיד ,קיטילאפ ןגעוו ןסעומש ייברעד ןוא ייט ןעקנירט ןעמוק ןענעוואד ןראפ תבש

 ."לביטש" ןיא ןענעוואד קעווא ןעמאזוצ עלא ןענעז ךאגרעד ןוא םינבר ןגעוו

 עקאט ןבאה .קיצניוו רעייז ןעוועג ןענעז טנגוי רעד ראפ טעברא ןופ ןטייקכעלגעמ
 רבח ןיימ ריוא .םיל רבעמ יצ ,טאטש רעסיורג רעד ןיא טרעדנאוועגסיוא ייז ןופ דס א
 ובארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעוו ןוא עשראוו ןיא טעבראעג טאה ןייטשדלאג קחצי
 ןעמאזוצ ןבאה רימ ןוא עווארטסא ןייק ,םייה א ןעמוקעג רע זיא ,1939 רעבמעטפעס ןיא
 טבעלעגרעביא ןבאה רימ ווו ,דנאלסור־טעיוואס ןייק ןפאלטנא ןוא לטעטש םאד טזאלראפ

 .המחלמ יד

 םישולשה תונשב "בקעי תיב" תונבל יתד רפס־תיב
 האי רעקיפיירד יד ןיא "בקעי תיב" לוש־לדיימ עזעיגילער

 1־611810115 ןוו&י 8011001 ומ 308
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 םוקמוא רעד
 לטעטש ןופ





 אטעג רעווארטסא ןופ ןטנעמוקאד

 וצ ןעגגולעג זיא ,סואהקע אשימ ןוא עינארב ןופ וויטאיציניא רעד ףיוא
 230 רעביא עשראוו ןיא טוטיטסניא ןשיראטסיה ןשידיי ןופ ןעמוקאב

 אטעג םענופ ןטנעמוקאד ערעדנא ןוא ווירב ,ןטכיראב ןופ סעיפאקאטאפ
 ןטנעמוקאד יד .1942 ןוא 1941 ,1940 ןראי יד ןיא ,יקסלעבול־ווורטסא ןיא
 — ייז ןופ לייט רעניילק א ,ךארפש רעשיליופ רעד ןיא ןבירשעג ןענעז

 שיוטסיוא־ווירב א סאד זיא טפיוהרעביא .ךארפש רעשישטייד רעד ןיא
 אקסוואדישז" — (ז״סיי) "ףליהטסבעלז רעלאיצאס רעשידיי״ רעד ןשיווצ
 .עקארק ןיא עלארטנעצ רעד טימ ,עווארטסא ןיא "אנשטעלאפס ץאמאפאמאס

 ,לאירעטאמ ןטקישעגוצ םענופ לייט םעניילק א ןבילקעגסיוא ןבאה רימ

 זיא ,ןרעיודאב םוצ .גנוצעזרעביא־שידיי רעד ןיא אד ןעגנערב רימ ןכלעוו
 ־רעטייוו ייווצ יד ןופ ןגעקאד .טנעמוקאד ןייא דאנ ןאראפ 1940 ראי ןופ
 פא טלגיפש רעכלעוו ,לאירעטאמ רעשיטנעטיוא גונעג אד זיא ,ןראי עקיד
 ןכעלטנפעראפ לאירעטאמ םעד .אטעג ןיא ןבעל םעגופ ןטנעמאמ עסיוועג
 םעד יירט ראב ,ןעגנוצריק טימ ,גנוצעזרעביא רעיירפ ןיא ,שיגאלאנארכ רימ
 זיא טנעמוקאד רעד ןעוו ,עטאד יד ןא רימ ןביג טשרעמוצ .טלאהניא

 .טקישעגסיורא ןראוועג רעדא ,ןראוועג ןבירשעג

 .שיפהאטש דוד :קורד םוצ טיירגעגוצ ןוא טצעזעגרעביא ,טעבראאב

9.41940 

 ןיא רענילבאק ׳ה וצ ,11 ענסאי ,עשראוו ןיא "טנלאשזד" ןופ םארגעלעט
 .דארפש רעשישטייד רעד ןיא ,יקסלעבול־ווורטסא

 עטראקספיש (ןגעוו) ןלעק ןיא רעדורב דעייא טימ שינאפעלעט טדערעג טנייה"
 גרובמאה רעגאל ןיא (ךיז טניפעג) .אגנימאד־ןאס דאנ גנוקיליוואב־עזיירניירא ןוא

 ."טניאשזד .גרובמאה דאנ ןראפ וצ טירש (ןעמונעגרעטנוא) טראפאז ,געט 8 טייז

 1941 ראונאי *ןופ

 ןגעוו עקארק ןיא ("ףליהטסבלעז עלאיצאס עשידיי") ז״סיי םעד וצ טכיראב־שדוח
 תואצוה ןוא תוסנכה ,(212) ןכוזאב־םיריוטקאד ,עיצקא עראטינאס ׳ןטקודארפ ,ןסנאניפ
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 ראטנעווניא ,גנוצייהאב ,ףליה־ןעגנוניווו ,גנוזייפשאב־רעדניק ,ךיק־סקלאפ רעד ןופ
 .(ןלאפ 66 ןיא) ףליה עשיניצידעמ ןוא

 .עטריטראפעד 1,117 אטעג ןיא ןענופעג ךיז ןבאה 1941 ראורבעפ ןט1 םוצ

 ןט1 םעד זא ,ןטקודארפ ערעדנא ןשיווצ ,סיוא טנכער ריק רעד ןופ טכיראב רעד
 אליק 38 טפיוקעגוצ) לעמ־ןצייוו אליק 93 :ןעניפעג טראד ריז טאה 1941 ראונאי
 20 עיראקיצ ,אליק 3 לפרעפ ,אליק 62 עשאק ענעשטער ,(שדוח ןופ ךשמ ןיא

 78 סעקארוב ,אליק 4,900 טפיוקעגוצ — לפאטראק ,טשינראג — רעטופ ,דעלקעפ

 32 טיורב ,50 טפיוקעגוצ — טכיל ,אליק 24 עקשורטעפ ,אליק 35 ןרעיימ ,אליק

 ,אליק 64 ץלאז ,ןעלטכאש 150 ןיראכאס ,אליק 15 רעקוצ ,(154 טפיוקעגוצ) אליק

 .אליק 4.5 עדאס

 םעד טכיורבראפ טאה׳מ לפיוו ,ןבעגעגנא טרעוו קירבור רערעדנוזאב א ןיא
 .שדוח ןטייווצ ןפיוא אדלאס רעד טפערטאב סע לפיוו ןוא ןטקודארפ שדוח

 1941 ראורבעפ רעטס23

 עווארטסא ןיא יקסניפמעק החפשמ רעד וצ עקארק ןיא "טנלאשזד" ןופ ווירב א
 :דנאלסיוא ןופ ףליח ןגעוו

 רעד ןופ ןטלאהרעד ןבאה רימ ןבלעוו ווירב םענופ עיפאק א טגיילעגייב"
 (ןייאראפספליה) גנורעדנאוו גנולייטפא ,דנאלשטייד ןיא ןדיי יד ןופ גנוקינייאראפסכייר

 ,םאזקרעמפיוא ךעלפעה ךייא ןכאמ רימ :ןיגע רעייא עגונב .ח .ד ןט14 ןופ ,ןילרעב ןיא

 רעזדבוא ןא ,טקעריד ןביירש ריא טנאק קראי־וינ ןיא םיבורק ערעייא וצ זא
 טימ .ווירב םעד ןופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב ךעלפעה ןטעב רימ .גנולטימראפ

 ."יטימאק ןשובירטסיד טנלאשזד ןעקירעמא :עוטבא

 1941 ץרממ

 ץרעמ ןט1 םעד זא ,םיורא ךיז טזייוו עקארק ןייק טביראב ןבעלשדוח םענופ
 ןעמוקעגוצ ןענעז שדוח םענעי .םיטילפ 1230 ןענופעג דיז אטעג ןיא ןבאה 1941

 .םיטילפ 1437 ןבילבעג ןענעז 1941 לירפא ןט1 םוצ *םיטילפ 207

 600 ראפ ןוא םיטילפ 1170 ראפ ףליה ןראוועג טלייטראפ זיא ץרעמ שדוח ןיא

 .גנורעקלעפאב רעקיטרא רעד ןופ ןאזרעפ

 1941 ץיממ רעטד

 *ווורטסא ןיא רוטאגעלעד ,ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד ןופ ווירב א ןופ

 .עקארק ןיא םוידיזערפ ,ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד וצ יקסלעבול
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 גנוקיטעטשאב יד ןטלאהרעד ןכאנ זא ,ןסיוו וצ ךעלפעה ךייא רימ ןביג טימרעד
 טעטימאק־טאיוואפ םעד ןוא ןאמטפואהזיירק םעד ךרוד רוטאגעלעד רעגיה רעד ןופ

 :ןפוא ןקידנגלאפ ףיוא רוטאגעלעד עגיה יד טריאוטיטסנאק ויז טאה ,ןיזדאר ןיא

 .טכיזפיוא רעניימעגלא ,רעציזראפ ,לימע טבעה .1

 .ןסנאניפ ,ראדיזיא רעטנאלפ .2

 .ראטערקעס ,םהרבא רעדניוו 3

 םעד ןיא 1940 רעבאטקא ןט10 ןופ ןיוש טעברא רוטאגעלעד עגיה יד יוו יוזא
 גנוקיטעטשאב דעייא ךעלפעה רימ ןטעב ,ןטאטלוזער עוויטיזאפ טימ ןוא לעטשנעמאזוצ

 .סעיצקנופ יד ןופ גנולייטראפ עטנאמרעד יד ריוא יוו ,ןינע םעד תבוטל

 טסאפ" א וצ דאנ טמוק םע ןוא ןטפירשרעטנוא עטנאמרעד יירד יד ןגלאפ םע)
 .(״18 רעמונ ראלוקריצ םעד ןטלאהרעד טשינ ןבאה רימ״ זא ,״םוטפירקס

 1941 ץרעמ רעט10

 לסירב ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ךארפש רעשישטייד רעד ןיא ווירב
 שטיוואמאלש .מ ןופ ווירב ןטגיילעגייב ןטימ ,עשראוו ןיא הליהק רעשידיי רעד וצ
 ןוא .םישובלמ עטצונעג םיא ןקישוצ ךרוד ףליה טעב סאוו יקסלעבול־ווורטסא ןופ
 טשינ ייז ןענאק ,ןרעיודאב םוצ" :וצ טיג לעקטאר .דע ראטערקעס־לארענעג רעד

 ."השקב ןייז ןעמוקנגעקטנא (לסירב ןופ .ה .ד) טראד ןופ

 1941 ץרעמ רעט11

 רעד ןופ עווארטסא ןיא ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד וצ ווירב
 רעקיטרא רעד ןיא סעיצקנופ ןופ גנולייטראפ רעד ןגעוו עקארק ןיא עלארטנעצ

 19/41 .רנ ץרעמ ןט7 ןופ ווירב םענופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב ייז זא ,רוטאגעלעד

 טרעדנעעג ףראד רע ראנ ,סעיצקנופ יד ןופ גגולייטראפ רעד ףיוא םיכסמ ןענעז ןוא
 ־רוטאגעלעד א ןופ ןטייקיטעט ןייק ןעמיטשאב טשינ ןאק ראטערקעס רעד לייוו ,ןרעוו
 רעלאיצאס ראפ גנולייטפא עגיימעגלא יד גונעג טשיג זיא ,םעד רעסיוא .דילגטימ
 .טארעפער־גנוזייפשאב א ןוא טארעפער־טייהטנוזעג א טימ טצעזאב ןייז זומ ראנ ,ץוש

 ׳ה םעד ןוא רעציזראפ ןשיווצ ןטארעפער ייווצ יד ןלייטראפ רימ ןטעב" רעבירעד

 ."רעדניוו

 .18 ׳מונ ראלוקריצ םעד טגיילעגייב
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17.3.1941 

 ןיא (ז״סיי) ףליהטסבלעו רעלאיצאס רעשידיי רעד ןופ (שיליופ ןיא) ווירב א
 :עקארק ןיא "טגיאשוד" םוצ עווארטסא

 ןקישרעביא ןטעב רימ ןוא 1941 ראורבעפ ראפ טכיראב ןכעלשדוח םעד טגיילעגייב״
 .(ראבזעל טינ טפירשרעטנוא) :גנוטכא טימ .ןטכיראב ראפ ןראלומראפ

24.3.1941 

 ,יקסעלבול־ווורטסא ןיא רוטאגעלעד ,ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד ןופ ווירב
 טלאהרעד םעד רימ ןקיטעטשאב טימרעד" :עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םוצ
 א ייב ןגייל ןוא סיטאלז 1000 ןופ עמוס א ףיוא 14.3.41 ןופ זייוורעביא־טלעג םענופ

 .(ןטפירשרעטנוא עראבזעל טינ 2) .״גנוריטיווק

 1941 ץרעמ רעונס31

 .עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיוערפ םוצ עווארטסא ןיא ז״סיי רעד ןופ ווירב

 רעקיטרא רעד ךרוד ןדנאפ ןוא תיפש ןופ לייטוצ : 19 דפונ ראלוקריצ םעד עגונב
 .טכאמ

 רעה ןופ ןטלאהרעד לאמ עבעלטע דימ ןבאה ,1940 רעבאטקא ןופ קידנבייהנא
 עגיה יד ראפ לפאטראק ןוא שריה רעדא עשאק ףיוא לייטוצ א טריוודנאלתירק
 רימ ןבאה ,.י.ה ץרעמ ןט18 םעד .ה .ד ,סנטצעל .ךיק רעכעלטנפע ןוא טיילעמערא
 ןטייקירעווש רעבא ןבאה רימ .לפאטראק אליק טנזיוט 20 ןוא עשאק אליק 500 ןעמוקאב
 עקיטנייה ךשמב ןפראד רימ לייוו ,תוביס עלעיסנאניפ בילוצ לייטוצ םעד ןפיוקסיוא טימ

 .םיטאלז טנזיוט 2 ןלאצסיוא ךאוו

 תנוא ןעמ טאה ,ןילבול ןופ ןעמוקאב ןבאה רימ עבלעוו סעיצאמראפניא יד טיול
 ןופ דייה רעד ןיא ץנעוובוס א םוידיזערפ ןברוד טנעקרענא .י .ה ראורבעפ שדוח ןיא
 רעבא תנוא טאה םוידיזערפ סאד .סיטאלז 1,000 ןופ — עטייווצ א ןוא םיטאלו 1,500
 עטלייטעגוצ ,עטשרע יד דאנ ןטראוורעד רימ ,םיטאלו 1,000 ראנ טציא ויב ןויוועגרעביא

 .ץנעוובוס
 עגעסאלפעגנייא ןופ עטנאק א ןעמוקאב רימ ןבאה גנוטלאווראפ־טאטש רעגיה רעד ןופ

 .סעטאר 2 ןיא ,םיטאלו 800 — ןרעייטש

 .20 דנונ ראלוקריצ םעד עגונב

 יד רעביא טשינ ןגייטש ןוא עבאווש רעייו ןעגעו טארנעדוי םענופ תוסנכה יד
 150 דאנ — ןטפנוקנייא עקידנעגנירד ןופ .ןרעייטש ןופ שדוח א םיטאלו 250 ןופ עמוס
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 ייב ןטעברא וצ טכער יד תוכאלמ־ילעב 40 דאנ ןבאה טאטש רעזדנוא ןיא .סיטאלז
 ןעגנוימאב ערעזדנוא .אטשינ ללבב ןענעז עכעלנע ןוא ןטפעשעג־זייפש ןייק .ןכאפ ערעייז
 יד רעכלעוו ןופ הסנכה יד .ןטאטלוזער ןייק ןבעגעג טשינ ןבאה גנוטכיר רעד ןיא
 .טארנעדוי םענופ ןבאגסיוא יד ןקעד וצ ףיוא םיוק ןעייטס ,25% טמוקאב רוטאגעלעד

 .ןטלאהרעד טשינ דימ ןבאה 22 ןוא 21 ׳מוג ןראלוקריצ יד

 .ןדיי עטלדיזעגסיוא יד ראפ עיצקא־ספליה — 23 ׳מונ ראלוקריצ םעד עגונב

 ןאמטפואהזיירק רעה םענופ גנונעדראראפ א ןעמוקאב רימ ןבאה ןילבול ןופ
 ,טאווירפ טנעדראעגנייא ןעמ טאה לייט א ראנ םאוו ,עטלדיזעגרעביא 200 ןעמענוצפיוא

 ,םיטילפ יד ןופ לייט ןטסערג םייב (זייל ןוא עבשזעווס) דנאטשוצ רעראטיגאס רעד לייוו

 ןעניווו ייז .גנורעקלעפאב רעגיה רעד ןשיווצ ןענעדראוצנייא ייז טביולרעד טשינ טאה
 טכיש רעטסמערא רעד ןופ ןעמאטש עטקישעגסיורא יד .ןלאז עסיורג ייווצ ןיא
 ןעמוקעג ןענעז סאוו עטריטראפעד ענעזיוועגסיוא יד רעסיוא .ןילבול ןופ גנורעקלעפאב
 ףיוא טגיל טאטש יד) ןאזרעפ 500 ץיוואנסאס ןופ ןעמוקעג זדנוא וצ ןענעז ,ןילבול ןופ
 רעזדנוא ףיוא ןבעגעג רימ ןבאה ייז ןופ לייט א םאוו ,(ןילבול־ץיוואנסאס עסארט רעד
 ,טיורב גאט ןדעי ןעמוקאב טציא זיב ןבאה םאנסיוא ןא עלא .ןילבול ןייק ןרופ ,ןובשח

 ןיא עיצקא יד ןריפ וצ רעטייוו דנאטשמיא טשינ רימ ןענעז ,רעדייל .פוז א ןוא עוואק
 ךיז טאה ,ערעווש א ןעוועג טציא זיב ךיוא זיא עכלעוו ,עגאל יד .םענראפ םעד
 .וואטראבול ןופ עטריטראפעד 500 גנאל ןופ אד ןיוש ןבאה רימ .טרעגרעראפ קידנטיידאב
 רימ ןבאה עטצעל יד ראפ .םינקז בשומ ןצנאג א — םעד ןיא ,ןזיופ ןופ 500 א ריוא יוו
 גנונעדראראפ א ןעמוקאב רימ ןבאה רעבא טציא .רעמיצ ןרעדנוזאב א טנדראעגנייא
 ,עקנארק ראפ רעמיצ ןלעיצעפס א ןוא קעווצ םעד ראפ ןרעמיצ 2 דאנ ןענעדראוצנייא

 לאז עגעפלאהאבמוא ןוא טייל עטלא זא ,טשינ טביולרעד גגוטלאווראפ־טאטש יד לייוו
 עטלא ןוא עקנארק ראפ ןרעמיצ יד ןבאה ,לעפאב םעד טיול .טאווירפ ןענעדראנייא ןעמ
 ־טאטש יד טאה ףוס םוצ רעבא ,ןאזרעפ 50 א סנטסקיצניוו ןעמענפיוא טפראדאב טייל

 טארטסיגאמ ןופ ווירב) ןשטנעמ 30 עכלעזא ןענעדראוצנייא טביולרעד גנוטלאווראפ

 .(.י .ה ץרעמ ןט7 ןופ
 ערעזדנוא ןציטשוצרעטנוא עטיב רעד טימ ז״סיי ןופ םוידיזערפ םוצ דיז ןדנעוו רימ
 עטגאמרעד רעלרפ יד ראפ סעקינעש ןוא (םעקעד)ןצאק ןופ םראפ רעד ןיא ןעגנוימאב

 .ענעפלאהאבמוא ןוא טייל עטלא יד ןרעטכיילראפ טימרעד ידכ ,ןליצ

 : 1882/41 ׳מונ 1941 ץרעמ ןט11 ןופ ווירב דעייא עגונב
 םעד ןוא טכעה לימע 'ה ןעמונעגרעביא טאה גנוזייפשאב ראפ טארעפער םעד
 ןטעב ,ןטארעפער ייווצ יד ןצנאגרעד ןכאנ .רעדניוו םהרבא ׳ה טארעפער־טייהטנוזעג
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 ראפ דיז ןקיטיינ דימ עכלעוו ןיא גגוקיטעטשאב עכעלטנעמאנ ,עקיטליגטנע יד רימ
 .טכאמ רעקיטרא רעד

 .רעדניוו .א ,טכעה לימע :גנוטכא טימ

 1941 לירפא רעט2

 רעד וצ — עקארק ןיא םוידיזערפ ,ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד ןופ ווירב
 .רעדניוו םהרבא ׳ה ןראפ ,עווארטסא ןיא רוטאגעלעד

 עבושה יד ןופ םערדא ןפיוא זא ,דעלפעה טימ רייא ןלייט רימ :ןצנעוובוס עגונב
 עמוס רעד ןופ לטירד א .םיטאלז 1,000 ןופ עמוס יד ןזיוועגרעביא רימ ןבאה ןרעה
 ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד ןופ םוידיזערפ םענופ ןדנאפ יד ןופ טמאטש
 עטקישעגרעביא יד .טניאשזד רענאקירעמא םענופ ץנעוובוס רעד ןופ לטירד ייווצ ןוא
 יד ראפ גנוצייהאב ןוא ןטקודארפ ןפיוקוצנייא ףיוא דעלסילשסיוא טמיטשאב זיא עמוס

 .וו״זאא ןעמייה־ןרעטלע ,רעזייה־םימותי ,ןכיק־סקלאפ

 ףיוא ןרעוו טצונראפ טשינ ןענאק ןעמוס עקיזאד יד זא ,רעטנוא ןכיירטש רימ
 לאפ םוש ץיק ןיא .טמיטשאב ןענעז טאוו יד ראפ ראנ יוו ,ליצ ןרעדנא זיא׳ס ןכלעוו

 .ןבאגסיוא עוויטארטסינימדא זיא׳ס עכלעוו ףיוא ןצונראפ ןדנאפ יד טשינ ןעמ ראט
 טלייטראפ זייוומאנסיוא ןענאק ,ךיק־םקלאפ ןייק אטשינ זיא׳ס ווו רעטרע יד ןיא
 .גנוקיטעטשאב א טימ ,המישר א טיול ,עקיטפרעדאבטיונ יד ןטקודארפ עקיזאד יד ןרעוו
 רעטנאמרעד רעד ןופ טלאהרעד ןפיוא גנוקיטעטשאב א ןקישרעביא ןטעב רימ
 א ןקישרעביא ךייא רימ ןלעוו םעד רעסיוא .ןעמוקאב יז טעוו ריא ראנ יוו ,עמוס

 *רעטנוא יז ,ןטלאהרעד ןכאנ טעוו ריא עכלעוו ,גנוקיטעטשאב עלעניגירא ,ערעדנוזאב

 .סערדא רעזדנוא ףיוא ןקיש קירוצ ןוא ןביירש

 1941 לירפא רעט4

 ז״סיי ןופ רוטאגעלעד רעד וצ עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םענופ ווירב
 .ףליה רעלעודיווידגיא עגונב עווארטסא ןיא

 רעד וצ ווירב א טקישעג טאה יקסלעבול־ווורטסא ןיא שטיוואמאלש .מ רעסיוועג א
 טראד ןופ יז ןאק ןרעיודאב םוצ זא ,ןסיוו וצ טיג עכלעוו ,לסירב ןיא ענימג רעשידיי
 בילוצ .טרא ןפיוא ץלא ןקידיילרעד וצ ווירב םעד טקישעג קירוצ ןוא ןאט טשינראג
 ןוא טייקיטיינ ןופ ןעמאר יד ןיא ,ןקידיילרעד וצ ןינע םעד רעביא ךייא רימ ןביג םעד

 .ןשינעפרעדאב

 םוצ עשראוו ןיא טעטימאק־ספליה ןשידיי ןופ ווירב םענופ עיפאק א טגיילעגייב)
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 םעד רעביא ןקיש ייז זא ,טפירשוצ רעד טימ ,עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ
 .(לסירב ןופ ווירב

 1941 לירפא רעט15

 ראפ ףליה ןגעוו עווארטסא ןיא ז״סיי רעד וצ עקארק ןופ ווירב א ןופ גוצסיוא
 .עטריטראפעד

 רעבעגטאר רעזדנוא וצ ןדנעוו ךיז ןעמ ףראד ,עטריטראפעד יד ראפ *איה ןגעוו"
 ןעמאנ רעזדנוא ןיא סאוו ,ןעטלא ר״ד ,ףליה רעלאיצאס ןופ םיניינע ראפ ףעש־זיירק םייב

 ."זיירק רענילבול ןיא םיטילפ יד ראפ עיצקא־ספליה רעד טימ ןא רע טריפ

 ןביוא םוצ ןדנעוו דיז ןעמ ףראד סעקינעש ןוא ןצאק ןלייטוצ ןגעוו ךיוא"
 ,טרינאפסיד ןבאה רימ עכלעוו טימ סעקינעש ןוא ןצאק יד לייוו ,סערדא םענעזיוועגנא

 עטריטראפעד יד ןשיווצ ןלייטראפ ייז ידכ ,ןעטלא ר״ד וצ טקישעגסיורא ןעמ טאה
 ."ןיירק רענילבול ןיא

 םוצ ןוא םיטילפ 1437 ןעניפעג ךיז עווארטסא ןיא ןבאה 1941 לירפא ןט1 םעד
 — ןעמאזוצ .608 — סרעניוווגייא עקיטרא לאצ יד .לאצ עבלעז יד ןבילבעג זיא יאמ ןט1

 .(עקארק ןייק טכיראב א ןופ) 1778

 1941 יאמ רעט15

 ,עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד וצ עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ ןצנעוובוס ןגעוו ווירב

 .רעדגיוו םהרבא ׳ה ןראפ

 סערדא רעייא ףיוא רימ ןבאה .ה .ד ןט8 םעד זא ,ךעלפעה טימ ןלייט רימ
 יד ראפ .לז 800 :ןקעווצ עקידנגלאפ ראפ סיטאלז 1,500 ןופ עמוס יד טקישעגרעביא
 ןעמוס עטנאמרעד יד .ץוש־רעדניק ראפ 200 ;גנוזייפשאב ראפ 500 ;עטריטראפעד
 ץיק אטשיג ןענעז׳ס ווו טראד .ןקעווצ עטמיטשאב יד ףיוא ראנ ןדנעווראפ ןעמ ףראד
 ייז ןוא ןטקודארפ ןפיוקנייא רעטלעג עטלייטעגוצ יד ראפ ןעמ ףראד ,ןכיק־סקלאפ

 .עקיטפרעדאבטיונ יד ןשיווצ ןלייטראפ

 ןופ םוידיזערפ םענופ ןדנאפ יד ןופ טפלעה א ןופ טייטשאב עמוס עטנאמרעד יד
 רימ .טגיאשזד רענאקירעמא ןופ טפלעה א ןוא ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד

 .ןעמוס ענעטלאהרעד יד ףיוא ןעגנוקיטעטשאב ןקישוצ ןטעב

 1941 יאמ רעטם21

 :עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םוצ עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד ןופ ווירב

 ,םיטאלז 1,500 עמוס ענעטלאהרעד יד ןראלפמעזקע 2 ןיא רימ ןקיטעטשאב טימרעד
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 טמיטשאב ןענעז ןוא .ח .ד ןט8 םעד סערדא רעזנוא ףיוא טקישעגרעביא טאה ריא עכלעוו

 :ןקעווצ עקידנגלאפ יד ראפ

 ־רעדניק ראפ 200 ;גנוזייפשאב ראפ .לז 500 ;עטריטראפעד יד ראפ ףליה .לז 800

 יד ןדנעווראפ וצ ךיז ןטכילפראפ דימ .1,500 ןעמאזוצ .גנונידאב עראטינאס ןוא ץוש

 רעד ןיא .ןזיוועגנא טאה ריא יוו ,ןליצ יד ראפ ךעלסילשסיוא ץנעוובוס עטנאמרעד

 ,ןדנאפ־טניאשזד יד ןופ .לז 750 ןופ עמוס יד ןיירא ריוא טייג עמוס רעטנאמרעד

 .ןטעקנאלב עלעניגירא יד ףיוא רעדנוזאב ןריטיווק רימ עכלעוו

 1941 יאמ רעטס23

 ןגעוו עקארק ןיא עלארטנעצ רעד וצ עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד ןופ ווירב

 :28 ׳מונ ראלוקריצ

 עשידיי עלא זא ,ךעלפעה טימ רימ ןלייט ,ראלוקריצ ןטנאמרעד ןפיוא קידנרעפטנע

 עכעלגעוואבמוא עשידיי ןופ גנוטלאווראפ" רעד וצ אד ןרעהעג רעטיג עכעלגעוואבמוא

 עיליפ ,ןיזדאר ,גנוטפאה רעטצענערגאב טימ טפאשלעזעג ,רעזייה ןוא תוריד ,רעטיג

 :טפאשלעזעג רעטנאמרעד רעד ןופ גנודלעמ יד טגיילעגייב ."יקסלעבול־ווורטסא ןיא

 ,רעטיג עכעלגעוואבמוא עשידיי יד ןופ ןלאקאל עלא ןענעז 1941 ראונאי ןט1 ןופ״

 .רעזייה ןוא ןעגנוניווו ,רעטיג עכעלגעוואבמוא עשידיי יד ןופ גנוטלאווראפ רעד עראבלאצ

 רעד ןופ עיליפ רעד ןיא ןלאצנייא געט 3 ךשמב ןעמ ףראד (טלעג־הריד) לאצפא םעד

 ,עווארטסא ןיא רעזייה ןוא תוריד ,רעטיג עכעלגעוואבמוא עשידיי ןופ גנוטלאווראפ

 .12 ׳מונ סאג יאמ רעטירד ףיוא

 עשידיי יד ןיא ןראטאקאל יד .טרא ןפיוא טלייטרע ןרעוו סעיצאמראפניא עלא

 לאצפא רעד טעוו ,ןימרעט ןטמיטשאב םוצ ןזגיצ יד ןרילוגער טשינ ןלעוו םאוו רעזייה

 .רעטסיימרעגריב רעד : עיליפ רעד ןופ רעטייל .ןפוא־גנאווצ א ףיוא ןרעוו טנאמעגפיוא

 .15.4.1941 ,.בול־ווורטסא

 1941 יאמ ןטס31 ןזיכ ןט1 ןופ טכיראג רעניימעגלא

 .קעדורג :עיצאטס־ןאב .ןילבול :זיירק .ןיזדאר :טאיוואפ .יקסלעבול־ווורטסא :טרא

 .66/41 .רנ .42 סאג־אגעיקצארעיפ :סערדא .יקסלעבול־ווורטסא :טסאפ

 :םרעלדנעה ןוא םירחוס .3,333 :טציא .2,110 המחלמ רעד ראפ :ןדיי לאצ (1

 .(830) 40 רעטעברא .(40) 160 סרעקרעוודנאה .(12 טציא) 350 המחלמ רעד ראפ

 .(2,441) 1,558 גנוקיטפעשאב ןא .(10) 2 סעיסעפארפ עיירפ

 .1842 :ףליה ןופ ןסינעג .1842 :ףליה טעב סאוו לאצ יד (2
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 .רוטאגעלעד־ז״סיי יד י ףליה רעלאיצאס טימ דיז טמענראפ רעוו (3

 רעבעגטאר םעד ןופ םוידיזערפ סאד ? ףליה טלייטרע ןעמ טאה לפיוו ןוא רעוו (4
 .לז 99 — סנדישראפ ;.לז 433 — טארנעדוי רעד ;.לז 500 — טקירטסיד ןופ ףעש םייב

 ,םייה־ןרעטלע ,דיק־סקלאפ ? ףליה טלייטרע ןעמ טאה םראפ רעכלעוז ןיא (5

 .םייהרעדניק ,עקנארק ןוא טייל עטלא ,רעדניק ראפ גנוזייפשאב ,םויראטאלובמא

 עלאיצאס עשידיי יד ?ןא טריפ רעוו .אי ?םויראטלובמא ןא ןאראפ זיא (6
 .ףליהטסבלעז

 .ז״סיי יד ?חש־רעדניק רעד טימ ךיז טמענראפ רעוו (7
 .668 — ענימג ןיא .רענייק ? ןרעגאל־טעברא ןיא טקיטפעשאב ןדיי לפיוו (8

 .162 — ענימג רעד רעסיוא

 רעטעברא יד טימ ?קעווצ םעד ףיוא ןבעגעגסיוא ןעמ טאה ןעמוס עכלעוו (9
 .טארנעדוי רעד ךעלסילשסיוא ךיז טמענראפ

 ןענעז ןכאפ עכלעוו .40 ?ןטאטשראוו ערעייז ןריפ רעקרעוודנאה לפיוו (10
 .סרעדיינש ןוא סרעטסוש ?טייהרעמ א

 .12 ?קיטעט ןענעז ןעגנומענרעטנוא עשידיי לפיוו (11

 :ןבאגסיוא .ןשארג 96 םיטאלז 2,532 — ףליה רעלאיצאס ראפ ןטפנוקנייא (12

 ןופ ןצנעוובוס ?ןבאגסיוא יד טקעדעג ןלאווק עכלעוו ןופ .ןשארג 65 םיטאלז 3,524
 ןיא טקירטסיד־ףעש םייב רעבעגטאר םענופ ,עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ
 תוסנכה עכעלנייוועגרעסיוא ןאראפ ןענעז יצ .ענעדישדאפ ןוא טארנעדוי ןופ ,ןילבול

 .אטשינ ?עכלעוו ןוא ףליה רעלאיצאס ראפ

 אקעד 4 ? לפיוו ףיוא ןוא ןלאצ עניילק ןיא ןדיי ןעמוקאב ןעלטימ־זייפש עכלעוו (13
 .טשינראג ןעמוקאב ערעדנא עלא .עקידנטעברא יד ראפ ראנ גאט א טיורב

 1941 יאמ שדוח ןראפ טכיראב־עסאק

 ;1,500 ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ ןופ ןצנעוובוס ,סיטאלז 1,809 אדלאט :הסנכה

 .לז 90 ךיק־סקלאפ ;.לז 433 טארנעדוי ןופ ;500 ז״סיי רענילבול ןופ

 ראפ ץוש ;.לז 2,553 דיק־סקלאפ ;םיטאלז 12,50 ףליה עטלייטרע :ןבאגסיוא
 עניימעגלא ;.לז 222 עיצקא־ראטינאס ;סיטאלז 380 טייל עטלא ןוא עקנארק ,רעדניק
 יאמ—לירפא ראפ לאנאסרעפ (ב ;.לז 55 ןטסאק־ארויב (א :ןבאגסיוא עוויטארטסינימדא

 .לז 300

 :ןענאחעפ עטקיטפעשאב לאצ יד .3 — ענעפא ,1 — עטכאמראפ :ןטלאטשנא לאצ

 .23 טלאצעגמוא ,1 עטלאצעג
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 1941 ינוי רעט10
 .עקארק ןיא םוידיזערפ םוצ ז״סיי רעד ןופ רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ווירב

 :עיצאמראפניא עקידנגלאפ יד רעביא רימ ןביג ,11 ׳מונ ראלוקריצ רעייא טיול

 :ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ יד ןופ ןסערדא

 .סאג־אגעיקצארעיפ ,לימע טבעה

 .12 םאג יאמ רעט3 ,ראדיזיא רעטנאלפ

 .56 םאג־אגעיקצארעיפ ,םהרבא רעדניוו

 רעשיפארגעלעט רעזדנוא .42 סאג־אגעיקצארעיפ רעד ףיוא דיז טגיפעג ארויב רעזדנוא
 ."קרעווספליה עשידיי" :סערדא

 ,טסאפ רעד ףיוא זדנוא ןפורסיורא דיוד ,ןקידנעטשראפ דיז ןעמ ןאק שינאפעלעט

 .ןאפעלעט םענעגייא ןייק טשינ ןציזאב רימ לייוו

 1941 ינמ רעט13
 עקארק ןיא םוידיזערפ םוצ ז״סיי רעד ןופ רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ווירב

 .(60/41) םיבורק עשידנעלסיוא ןופ ףליה ןגעוו

 20 ןקישוצוצ זדנוא ךעלפעה רימ ןטעב ,19 ׳מונ ראלוקריצ ןטימ תוביש ןיא

 ןבאה סיטאלז 15 ןופ עמוס עקיכערפשטנא יד .8 ןראלומראפ 10 ןוא ןראלומראפ
 זדנוא דימ ןטעב קיטייצכיילג .סערדא רעייא ףיוא טסאפ רעד ךרוד טקישעגרעביא רימ
 עגונ זיא ךעלקעפ ןטלאהרעד וצ ףיוא ןעלטימראפ ןוא םיבורק ןבוזסיוא יצ ,ןרימראפניא

 .רעדנעל עלארטיינ יד ראב

 1941 ינוי ןטס31 ןחב ינמ ןט1 ןופ טכיראכ

 :המחלמ רעד ראפ :טציא

 ןדיי לאצ 2,110 3,329

 סרעלדנעה ,םירחוס 350 12

 סרעקרעוודנאה 160 40

 רעטעברא 40 829

 םעיסעפארפ עיירפ 2 10

 גנוקיטפעשאב ןא 1,558 2,438

 .1,776 — עציטש ןופ ןסינעג .1,776 — עציטש טעב םאוו לאצ יד .2

 עלאיצאס עשידיי יד ז חש רעלאיצאס טימ דיז ןעמעבראפ סעיצוטיטסניא עכלעוו .3
 .ףליהטסבלעז
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 ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ סאד י לפיוו ןוא ןצנעוובוס טלייטעגוצ טאה רעוו .4
 .לז 318 — טארנעדוי ,.לז 600 — ןיזדאר ןיא ז״סיי ;סיטאלז 2,000 — עקארק

 .ןשארג 86

 ץוש ,ךיק־סקלאפ רעד ךרוד ? ףליה יד ןראוועג טלייטראפ זיא םראפ רעכלעוו ןיא .5
 .סגדישראפ ,עיצקא־ראטינאס ,םויראטאלובמא ,טייל עטלא ןוא רעדניק ראפ

 .ז״סיי יד י טימרעד טעטלאווראפ רעוו .אי ? םויראטאלובמא ,לאטיפש א ןאראפ זיא .6
 .ז״סיי יד י ץוש־רעדניק רעד טימ ריז טמענראפ רעוו .7

 .667 י ענימג רעד ןיא .רענייק י ןרעגאל־טעברא יד ןיא טקיטפעשאב ןדיי לפיוו .8

 .162 ? ענימג רעד רעסיוא

 .(עמוס םוש ןייק טנאמרעד טשינ) ? קעווצ םעד ףיוא ןבעגעגסיוא ןעמוס עכלעוו .9
 ןענעז ןבאפ עכלעוו .40 ?ןטאטשראוו ערעייז ןריפ םאוו רעקרעוודנאה לאצ .10

 .סרעדיינש ןוא סרעטסוש ?דנגיוורעביא

 .12 ?קיטעט ןענעז ןעגגומענרעטנוא עשידיי לפיוו .11

 20 .לז 4,173 — ןבאגסיוא .סיטאלז 4,177 — ףליה רעלאיצאס רעד ראפ ןטפנוקנייא .12

 לאצפא ,ןעגנודנעפש ,ןצנעוובוס 1 ןבאגסיוא יד טקעדעג ןלאווק עכלעוו ןופ .ןשארג
 רעלאיצאס ראפ תוסנכה עכעלנייוועגרעסיוא ןייק אטשינ .םנדישראפ ,ןגאטימ ראפ

 .ףליה

 אקעד 4 1 לפיוו טימ ןוא סעיצאר ערענעלק ןיא ןדיי ןעמוקאב ןעלטימ־זייפש עכלעוו .13
 .טשינראג ןעמוקאב ערעדנא עלא .עקידנטעברא יד ראפ ךעלגעט טיורב

 1941 ינוי טחוח תאפ טכיראב־עסאק

 ,600 ןיזדאר ןופ ,טנזיוט 2 עקארק ןיא םוידיזערפ ןופ ,.לז 817 אדלאס :תוסנכה

 ,510 לפאטראק עטלעטשעגוצ טינ ראפ לאצקירוצ ,660 ןעגנודנעפש ,318 טארנעדוי ןופ

 .לז 1 עיצקא־ראטיגאס ,86 ךיק־סקלאפ רעד ןופ

 ,503 ץוש־םינקז ןוא ־רעדניק ,503 דיק־סקלאפ ,.לז 42 ףליה עטלייטרע :ןבאגסיוא

 .סיטאלז 16 סנדישראפ ,270 ןבאגסיוא עוויטארטסינימדא ,.לז 467 עיצקא־ראטינאס

 1941 ילוי רעט8

 ז״סיי רעד ןופ רוטאגעלעד רעד וצ עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ ןופ ווירב
 .ןטגעמאקידעמ ןקישרעביא ןגעוו עווארטסא ןיא

 רימ תלעמ ןיזדאר ןיא טעטימאק־טכיזפיוא ןשידיי םענופ גנולעטשאב רעד ףיוא
 ןטנעמאקידעמ עטרעדאפעג יד טקישעגרעביא ךייא רימ ןבאה טנייה זא ,ךעלפעה ךייא
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 סאד ןטלאהרעד ןכאנ .ןסאפאז עגענאראפ טציא יד ןופ ןעמאר יד ןיא ,ןשזאדנאב ןוא
 יוו ןוא "זדנוא ראפ עיפאק א" ריפאפ ןפיוא םעגפא םעד ןריטיווק עטיב ,לקעפ

 עטיב ןבאגסיוא־טסאפ ןוא גנוקאפ רעד ראפ לאצפא םעד .ןקישרעביא ןטסלענשמא
 .זייוורעביא־טסאפ םעד ךרוד ןלאצנייא

 ,336 רעמונ םענפא םעד טקיטעטשאב ,עטאד א ןא ,טנעמוקאד רעקידרעטייוו רעד

 סיוא ןענעכער רימ עכלעוו ןופ ,ןעלקיטרא עשיניצידעמ 15 ןבעגעגנא טרעוו׳ס ווו
 :ייז ןופ עקיבייא

 ןינגיל ,100 ןטעלבאט ,םארג 50 רוטקניט ,100 םעקלופמא ,100 ןטעלבאט־ןיריפסא
 .םארג 500 לאזיל ,1 םירישכמ־גנוצירפשגייא ,1 סרעטסאלפ עלירעטס ,דעלאקעפ 250

 1941 ילוי רעט8

 רעד ןופ רוטאגעלעד רעווארטסא רעד וצ ז״סיי ןופ םוידיזערפ ,עקארק ןופ ווירב
 יד ראפ 1,000 :סיטאלז טנזיוט 2 ןופ עמוס א ףיוא ןצנעוובוס עטלייטעגוצ ןגעוו ז״סיי
 טרעוו ייברעד .טסניד עראטינאס ראפ 300 ןוא גנוזייפשאב ראפ 700 ,עטריטראפעד

 .טניאשזד רענאקירעמא ןופ ןדנאפ יד ןופ זיא .לז 1,000 זא ,ןבעגעגוצ

 1941 ילוי רעטפ30

 רעטלייטעגוצ א ןגעוו עווארטסא ןיא ז״סיי רעד וצ עקארק ןופ ווירב א דאנ
 ,800 ,ןופרעד טפלעה א .גנוזייפשאב ראפ ראנ טמיטשאב ,םיטאלז 1,600 ןופ ץנעוובוס

 .טניאשזד ןופ טמאטש

 1941 טסוגיוא רעט5

 עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םוצ רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ווירב
 :ןטכיראב ןקישוצ ןגעוו

 ןבאה טציא זיב זא ,טימ רימ ןלייט .ח .ד ןט2 ןופ ווירב רעייא ףיוא רעפטנע םלא
 בילוצ ןוא טייל עטלא ןוא רעדניק רעביא חש יד ןעמאזוצ טריפעג שירעטלאהכוב רימ
 ןט1 ןופ .םייה־ןרעטלע רעד ןופ ןטכיראב ערעדנוזאב ןייק טקישעג טינ הביס רעד
 טגיילעגייב .ןטכיראב ערעדנוזאב ןקישוצ ןוא סעקירבור יד ןלייטפא רימ ןלעוו טסוגיוא

 .1941 ילוי שדוח ןראפ טכיראב םעד

 1941 טסוגיוא רעט11

 עקידרעטייוו ןגעוו ז״סיי ןופ םוידיזערפ םוצ רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ווירב
 ןא ןענעז ןטנעמאקידעמ ענעטלאהרעד יד יצ ,ןגערפ ייז .ןטנעמאקידעמ ןופ ןלייטוצ

 .ןעגנוקישרעביא עטפא ףיוא ןענעכער ןגעמ ייז יצ רעדא ,לייטוצ רעקילאמנייא

224 



 ווו טרא רעדעי ןיא זא ,עקארק ןופ רעפטנע ןא אד זיא טסוגיוא ןט3 םעד ןיוש
 ךמס ןפיוא ,טראפסגארט א דאנ ןעמוקאב ןעמ ןאק ,ןטנעמאקידעמ יד ךיז ןקידנע םע

 .רעטקאד ןקיטרא ןופ גגוקיטעטשאב רעד ןופ

 1941 טסוגיוא רעט10

 השקב א טימ ,עקארק ןיא םוידיזערפ םוצ עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד ןופ ווירב
 ,עטאוו ,םרעטסאלפ ,ןינגיל ,ןשטשאמ ,ןטעלבאט :יוו ,ןטנעמוקאד עקיטייג יד ןקישוצוצ

 .דאי ,ןעגנוצירפשנייא ,טריפס רענייר ,סנפארט־ןאירעלאוו ,ןעלטימ־ריפפא ,ןעלטימ־ףאלש

 1941 טפמיוא רעט18

 עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םוצ עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד ןופ ווירב
 .דנאלסיוא ןיא םיבורק ןופ ףליה ןגעוו

 ייז השקב רעד טימ ,םיבורק עשידנעלסיוא ןופ ףליה ןגעוו ןראלומראפ 5 טגיילעגייב
 ־אקסלעבול ,השמ ןייטשרעלדא :ןבאה ןראלומראפ יד טקישעגוצ .רעטייוו ןבעגוצרעביא

 .עווארטסא ןופ עדייב ,סאג־ןואטבאלש ,עגייפ רעטטערב ;סאג

 1941 טסוגיוא רעט26

 םוצ עווארטסא ןוא ז״סיי רעד ןופ טקישעגוצ ,חש־רעדניק ןגעוו ןגיובגערפ
 םעד ,טנגוי ןוא רעדניק רעביא טכיזפיוא םענופ דנאטשוצ רעד .עקארק ןיא םוידיזערפ

 .1941 טסוגיוא ןט1

 טייקיטעט ריא ןריפ ןביוהעגנא טאטש רעזדנוא ןיא טאה ,1940 ץרעמ ןט1 םעד
 יד ןופ לגנאמ ןבילוצ ןראוועג טרידיווקיל 1.10.41 םעד רעבא זיא עכלעוו *,״םאטנעצ״

 .ןדגאפ עקיכערפשטנא
 ןופ טייטשאב םאוו ,רעדניק ראפ טייצלאמ לעיצעפס א :גאט ןיא לאמ ייווצ — ןסע
 .ךיק רעד ןופ גאטימ א ;טכורפ רעדא דלימ זאלג א ןוא זעק טימ טיורב עיצראפ א

 — עגעסקאוורעד ראפ דיק רעד ןופ גנוזייפשאב רעד ןופ ןסינעג סאוו רעדגיק לאצ יד

106. 
 יד ןופ ןבעגעגסיוא שדוח ןטצעל ןיא רימ ןבאה ,רעדניק יד ןזייפשאב וצ ףיוא
 ןעמוקנגעקטנא טלאוועג ןטלאוו רימ ןעוו .ןשארג 3 טימ סיטאלז 320 ןדנאפ ענעגייא
 דרעב ןעמיטשאב טפראדאב קעווצ םעד ראפ רימ ןטלאוו ,ףליה ןטעב סאוו עלא יד

 .םיטאלז 700

 ןצישאב וצ טפאשלעזעג עלארטנעצ — "ימאטארעיש דאנ יקעיפא אווטסישזאוואט ענלארטנעצ״ *
 .םימותי
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 1.10.41 ןזיב טאה רעכלעוו ,טקנופ אזא ןריזינאמא וצ טייקכעלגעמ א ןאראפ

 .טעברא־גנויצרעד א טריפעג ריוא ןוא ןסע גאט ןיא לאמ 2 טגראזאב

 :חש־רעדניק רעד טימ ןא ןריפ םאוו יד ןופ ןעמענ יד

 .ןירעיצרעד ,דורטרעג טדנארב
 .רעיצרעד ,רזעילא טפא

 .ןירעטלאווראפ ,אזלע ןעינגאמ
 .טייצ רעטנאמרעד רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא טעטימאק־״סאטנעצ" רעד

 .דוד קראמיינ ,לימע טבעה ,ראדיזיא רעטנאלפ :(ןטפירשרעטנוא)

 ועגנאלראפ ןוא ןעגגוקרעמאכ

 רעד זא ,טלאוועג ןטלאוו דימ .800 סורא :טאטש ןיא רעדניק לאצ עניימעגלא יד
 ,1940 ץרעמ ןט1 ןופ דנאטשוצ םוצ ןרעקמוא ריז לאז ץוש־רעדגיק יד ןופ דנאטשוצ

 ןופ ןסינעג ריוא זלאז ןוא גאט ןיא לאמ 2 ןסע ןעמוקאב ןלאז רעדניק יד ידכ
 .ראי 7 זיב 4 ןופ רעטלע ןיא רעדניק ראפ טמיטשאב ,טעברא רעשירעיצרעד

 עניימעגלא עטקיטעטשאב לעיציפא ןא ןראיאראפ ןופ טריטסיזקע טאטש רעזדנוא ןיא
 רעבא ,רעדניק 400 ןבירשראפ ריז ןבאה׳ס רעכלעוו ןיא ,(״אנכעשוואפ אלאקש״) לוש
 לגנאמ חא גנורעתעד רעטכעלש בילוצ ןענרעל טראד טנאקעג טשינ טאה לטירד א

 .דיש ןוא ץכעוטנא ןופ

15.10.1941 

 .עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד ןופ עקארק ןיא ז״סיי רעד וצ ווירב

 זיא 1,300 עכלעוו ןופ ,סיטאלז 1,500 עמוס רעד ןופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב רימ
 ןטכילפראפ רימ ןוא ץוש־רעדניק ראפ 200 ןוא גנזזייפשאב ראפ ףליה ראפ טמיטשאב
 רעטנאמרעד רעד ןיא .ןליצ עטמיטשאב יד ראפ דעלסילשסיוא רעטלעג יד ןצונראפ וצ ריז
 ןריטיווק רימ עכלעוו ,"טניאשזד" ןופ סיטאלז 750 ןופ עיצאטאד א ןאראפ זיא עמוס

 .רעדנוזאב

17.10.1941 

 רעד וצ ,עקארק ןיא טנגוי ןוא רעדניק ראפ גבולייטפא ,ז״סיי רעד ןופ ווירב
 .עווארטסא ןיא רוטאגעלעד

 בילוצ זא ,סיורא ריז טזייוו רעבמעטפעס שדוח ןראפ טביראב ןטצעל דעייא ןופ
 ריז טאה ריא עכלעוו טימ רעדניק לאצ יד זיא ,ןטייקירעווש עלעיסנאניפ ערעווש יד
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 ןעייטשראפ רימ ! 106 ןפארטאב יז טאה טסוגיוא ןיא תעב ,26 זיב ןלאפעג ,טקיטפעשאב
 וצ ףיוא זא ,ןכיירטשרעטנוא רעבא ןליוו רימ ,עגאל עלעיסנאניפ ערעווש רעייא
 גנע לאז רעכלעוו ,טאנארטאפ ןוויטקא ןא ןריזינאגרא ריא טזומ ,רעדניק יד ןזייפשאב
 רעד ןופ טלאהסיוא ןלעיסנאניפ ןראפ ןגראז ןוא רוטאגעלעד רעד טימ ןטעבראנעמאזוצ
 ,גנורעקלעפאב רעקיטרא רעד ןופ תוחוכ ןריזיליבאמ ףראד׳מ .עקוווצאלפ־רעדגיק
 טעוו ןוא ץוש־רעדניק ןופ טייקיטכיוו רעד ראפ שינעדנעטשראפ א רעכיז טאה עכלעוו

 .רעדניק לאצ רעד ןופ גנורענעלקראפ אזא וצ טפנוקוצ רעד ןיא ןזאלרעד טשינ

 דיז רימ ןלעוו ,רעטלע־לוש ןראפ רעדניק ראפ םייה א ןריזינאגרא טעוו ריא ביוא
 .עיצאטאד רעלעיצעפס א טימ ןפלעה וצ ןעימאב

20.10.41 

 לייטוצ ןגעוו — עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד וצ עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ ווירב
 .ץכעוטנא עטצונעג ןופ

 רימ ןבאה ,עקארק ןיא דירפגיז ר״ד ןופ ךוזאב םעד תעב זא ,טימ ןלייט רימ
 עיונעג יד .םישובלמ עטצונעג ןופ לייטוצ ןסיוועג א ןעמוקאב טעוו ריא זא ,טמיטשאב

 .ךס ןייק ץיז טשינ טעוו׳ס ,סלאפנלא ,ןעמיטשאב טשינ טציא רימ ןענעק לאצ

 טשינ ןבאה רימ יוו יוזא .ןאב רעד טימ ןקישסיורא ןזומ רימ ןלעוו ץכעוטנא סאד
 זדנוא עטיב ,לקעפ סאד ךייא וצ ןריסערדא עיצאטס־ןאב רעכלעוו ףיוא טסווועג
 םעווקאב ןייז ךייא טעוו רשפא רעדא ,"םערפסקע" ןקיש סע ןענאק רימ יצ ,ןדלעמ

 .רעבעגטאר רעזדנוא ייב ,ןילבול ןיא ןעמענוצפא

24.11.1941 

 ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םוצ עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד ןופ ווירב
 ןטעב ייז ןכלעוו ןיא ,ץכעוטנא טצונעג טימ ךעלקעפ ןקישרעביא ןגעוו — עקארק
 .ןעמענפא טראד ויוש ןלעוו ייז ןוא ןילבול ןיא רעבעגטאר רעייז וצ ךעלקעפ יד ןקישרעביא

31.12.1941 

 ייז ןכלעוו ןיא ,עקארק ןיא ז״סיי רעד וצ רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ווירב
 טלייטראפ זיא עכלעוו ,םיטאלז טנזיוט 2 ןופ עמוס יד ןטלאהרעד טאה׳מ זא ,טימ ןלייט
 500 ןוא ץוש״־רעדניק ראפ 200 ,גנוזייפשאב ראפ 1300 :ןפוא ןקידנגלאפ ףיוא ןראוועג

 .ץוש עראטינאס ראפ

13.1.1942 

 :עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד וצ עקארק ןופ ווירב
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 טאה ריא םארו ,רעייז ןרעיודאב רימ ןוא 31.12.41 ןופ ווירב דעייא ןעמוקאב
 ,גנוזייפשאב רעד ךייש םאוו .טקנופ־רעדניק םעד ןופ טייקיטעט יד ןלעטשוצפא ןסאלשאב
 רעכלעוו ןיא ןוא ןטייצלאמ יד ןופ ןסינעג רעדגיק לפיוו ׳ןרימראפניא זדנוא עטיב
 רעדא ,טרא ןפיוא טסע ןעמ יצ ,לאקאל א ןיא ןבעגעגסיורא ייז ןרעוו יצ :םראפ
 ,ץוש־רעדניק ןגעוו ןטכיראב עליבאטס רימ ןטראוורעד אבהל ףיוא .םייה א ייז טמענ׳מ

 .שדוח ןדעי ןופ ןט2 ןזיב

2.2.1942 

 .ןצנעוובוס ןגעוו ז״סיי רעד ןופ רוטאגעלעד רעווארטסא רעד וצ עקארק ןופ ווירב

 ןוא 202/42 .ח .פ ןטס22 ןופ ווירב רעייא ןופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב רימ
 עכלעוו ,ץנעוובוס יד טקישעגסיורא דימ ןבאה .ח .פ ןטס24 םעד דאנ זא ,טימ ןלייט
 ןדנאפ ערעזדנוא זא ,טכארטאב ןיא ןעמענ טפראד ריא .ןעמוקאב יאדווא ןיוש טאה ריא
 רעד ןופ ןשינעפרעדאב יד וצ ?ראפארפ זיא׳ס רעכלעוו ןא ,עטצענערגאב רעייז ןענעז
 וליפא ןקעד וצ דנאטשמיא טינ רימ ןענעז לאפ םוש ןייק ןיא .גנורעקלעפאב רעשידיי
 רעד ןיא .רעטרע ערעדנוזאב יד ןופ ץוש רעלאיצאס ראפ ןטעשזדוב יד ןופ לייט א
 רעקיטרא רעד ןופ ןדגאפ יד ףיוא טעשזדוב רעייא ןריזאב ריא טזומ ייר רעטשרע
 ןופ לייט א טעטכילפראפ זיא עכלעוו ,טארנעדוי םענופ ךדא יוו ,גנורעקלעפאב רעשידיי
 רימ .ףליה רעלאיצאס רעד ןופ ןטיונ יד ראפ רוטאגעלעד רעד ןזייוורעביא ןעמוס יד
 עכעלשדוח ןייק סיוראפ ןופ ןגאזוצ טשינ ךייא ןענעק רימ זא ,רעטנוא ןכיירטש
 ביוא .ייז ןעמוקאב רימ יוו םעד טיול רימ ןלייטעצ ןדנאפ ערעזדגוא לידו ,ןצנעוובוס
 ,גנאלראפ דעייא ןעמוקנגעקטנא ןעימאב דיז רימ ןלעוו ,טלעג דאנ ןעמוקניירא טעוו׳ס

 .ןבעגעגנא טאה ריא יוו טיול

 אטעג םענעפא ןיא דנאטשוצ ןגעוו טפיראב

 זיירק ,ןילבול טאיוואפ ,ווארטסא ןיא רוטאגעלעד ,ףליהטסבלעז עלאיצאס עשידיי
 :םיטילפ ןעמוקעגוצ .2110 — המחלמ רעד ראפ סרעניווונייא עשידיי לאצ יד .ןילבול

 ,1939 רעבמעצעד ןיא — ןזיופ ןופ ,1939 רעמעוואנ ןיא — וואטראבול ןופ .1100

 יד לאטראווק רעשידיי א אד ןאראפ .ערעדנא ןוא 1942 לירפא ןיא — ייקאוואלס ןופ
 יד .ןדיי טנדוועג לאטראווק םעד ןיא ןבאה גירק ןראפ ריוא .רענעפא ןא ,טייצ עצנאג
 5 םדא טמוק רעמיצ ןייא ףיוא טינשכרוד ןיא .295 רעזייה ,572 — ןרעמיצ לאצ

 ראנ ןאראפ .עימעדיפע־סופיט א ןכארבעגסיוא זיא 1941 רעבמעוואג ןיא .רעניווונייא
 ףדא עקנארק 24 :1942 יאמ ןט1 םעד עקנארק ןופ דנאטשוצ רעד .רעמיצ־ןקנארק ןייא

 .סופיט־ןקעלפ
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9.2.42 

 ףליהניילא רעלאיצאס רעשידיי רעד וצ רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ומדב
 :עקארק ןיא

 בילוצ זא ,ןרעפטנע ןוא 3.1.42 ןופ ווירב רעייא ןופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב ־וימ
 יד .גנוזייפשאב ףיוא ראנ ץוש־רעדניק יד טצענערגאב דימ ןבאה ,תוביס עלעיסנאניפ
 — גאטימ ,דלימ טימ עוואק עסיז — ירפ רעד ןיא :קידנגלאפ ץיז ןפראד ןטייצלאמ

 ־טכאמ יד ןבאה ,31.12.41 ןופ ווירב רעזדנוא ןיא ןכארטשעגרעטנוא ןבאה רימ יוו .סוז א
 ןלעוו רעבירעד .םימעט עראטינאס בילוצ ,ןשטנעמ דס א ןעלמאזפיונוצ ןטאבראפ ןענאגרא
 32 ןסינעג גנוזייפשאב רעד ןופ .ןעמייה ערעייז ןיא ןטייצלאמ ערעייז ןסע רעדניק יד

 .רעדניק
3.2.42 

 :ץנעדנאפסעראק יד ןריסערדא ןגעוו עקארק ןייק עווארטסא ןופ ווירב

 עשידיי :סערדא ןפיוא ץנעדנאפסעראק עצנאג יד ןקיש וצ רעטייוו ףיוא ןטעב רימ
 סאוו ,לימע טבעה ׳ה ןראפ ,יקסלעבול־ווורטסא ןיא רוטאגעלעד ,ףליהטסבלעז עלאיצאס
 ןופ טמא ןפיוא ןראוועג טמיטשאב ,11.3.41 ןופ 1882/41 רעמונ ווירב רעייא טיול זיא

 .רעציזראפ

20.2.42 

 ראפ ףליה ןגעוו ז״סיי רעד וצ ,עקארק ןייק רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ווירב

 :טעברא
 ןלייט רעפטנע םלא ןוא 55 ׳מונ ראלוקריצ ןופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב רימ
 .ןסרוק־דאפ ןייק טלעטשעגנייא טינ ךאנ טציא זיב ןעמ טאה זדנוא ייב זא ,טימ רימ

 ,סרעדייגש ראפ ןטאטשראוו־רעקרעווטנאה ןדנירג וצ טייקכעלגעמ א רעבא ןאראפ

 ,םיטילפ דיוא יוו ,תוכאלמ־ילעב עקיטרא ווו ,סרעכאמנשאמאק ןוא סרעמיר ,סרעטסוש

 רעד ןופ שינעביולרעד ןייק טשינ ןבאה םיטילפ יד םגה ,גנוקיטפעשאב טאהעג ןטלאוו
 .ןטראק־רעקרעווטנאה ןציזאב ייז סאוו םעד ץארט ,ןכאפ ערעייז ייב ןטעברא וצ טכאמ

 ־ץרוק ןעמוקראפ טנעקעג ךייא טלאוו ,ןטאטשראוו ענעפאשעג יד ןופ ןעמאר יד ןיא
 ןענישאמ־יינ עיציזאפסיד רעזדנוא וצ ןאראפ .ךעלגניינרעל ןופ גנודליבסיוא עקינימרעט

 .סרעכאמנשאמאק ראפ ןענישאמ ריוא יוו
 ןייק טשינ טציזאב ייז ןופ רענייק סאוו ,סרעטסוש 50 א ךיז ןגיפעג זדנוא ייב

 רימ ןלעוו ,רעפטנע ןא ךייא ןופ ןעמוקאב ןכאנ .ךאפ םייב ןטעברא וצ שינעביולרעד
 .עיצאמראפניא רערעמ ןבעגנא ןענאק ןוא תוכאלמ״ילעב יד טימ ןקידנעטשראפ דיז

 .ןעגנולעטשאב עקידנטיידאב ןריפסיוא אד ןענעק רימ ,סלאפנלא
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21.2.42 

 :ןראלוקריצ עקידגלעפ ןגעוו עקארק ןייק רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ווירב

 רימ ןבאה ,ךייא ןופ ןעמוקאב טאה׳מ ןכלעוו ןראלוקריצ יד ןקוקכרודא ןכאנ
 ןקישוצ זדנוא ךעלפעה ןטעב רימ .16 זיב 1 ןופ ןרעמונ יד ןלעפ םע זא ,טלעטשעגטסעפ
 קיטכיוו זדנוא זיא לעיצעפס זא ,רעטנוא רימ ןכיירטש ייברעד ןוא ןרעמונ עקידנלעפ יד

 .16 רעמונ רעד

5.3.42 

 — עווארטסא ןיא רוטאגעלעד ,ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד ןופ ווירב

 םוצ ווירב א ןופ עיפאק יד םצעב זיא טאוו ,עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םוצ
 :יקסלעבול־ווורטטא ןופ רעטסיימרעגריב

 ,עקארק ןיא םוידיזערפ ,ףליהטסבלעז רעלאיצאס רעשידיי רעד ןופ רוטאגעלעד םלא

 יד יוו ןראוועג טמיטשאב ,ןילבול ןיא עטסאראטס ןופ גנונעדראראפ א טיול רימ ןענעז
 רעד טימ תוביש ןיא ןעמונעגרעטגוא ןרעוו עכלעוו ,טירש עלא ראפ טכאמ עכעלטנגייא

 .יקסלעבול־ווורטסא ןיא ןעניווו טאוו ,ןדיי יד רעביא ץוש
 טריפעגכרודא ןדיי ראפ ןעגנוציטשרעטנוא עלא ןענאק ,גנונעדראראפ רעד טיול

 רוטאגעלעד ,ףליהטסבלעז עלאיצאס עשידיי יד — טניימ םאד ,זדנוא ךרוד ראנ ןרעוו
 ,טלעג טימ עציטש ןיא ךיז טלדנאה טע יצ ,ןופרעד קיגנעהפאמוא ,עווארטסא ןיא

 ןעמוקאב טציא זיב רימ ןבאה קעווצ םעד ראפ .לייטוצ־ןטקודארפ רעדא ןכאז יצ
 ־ווורטטא ןיא טארטאטש ןופ ,ןיזדאר ןיא (עטםאראטס)־טאיוואפ םעד ןופ ןצנעוובוס
 ןופ ףעש םייב ףליהטסבלעז רעלאיצאט רעשידיי רעד ןופ רעבעגטאר םענופ ,יקסלעבול
 .ןענאזרעפ עטאווירפ ןופ ןעגנודנעפש ריוא יוו ,טארנעדוי ןגיה ןופ ,ךייא ןופ ,טקירטסיד

 ןיא ייז ןבאה לאמלייט ןוא ןראוועג טרענעלקראפ רדסכ ןצנעוובוס יד ןענעז ,םנטצעל
 טרעטערגראפ רדסכ ךיז ןבאה ףליה ךאנ ןעגנורעדאפ יד תעב ,טרעהעגפיוא ןצנאג

 .ןטייקנארק ןוא טיוג רעקידנשרעה רעד בילוצ

 עכלעוו ,גנורעקלעפאב רעקיטרא רעד ןופ עמערא ןוא םיטילפ יד ןגראזאב וצ ףיוא
 רעטסיימרעגריב רעה םעד ךעלפעה רימ ןטעב ,טכיזפיוא רעזדנוא רעטנוא ךיז טניפעג
 רעד ןיא ,זדנוא תבוטל טלעג־הריד ןפיוא עבאגוצ א ןעמענ וצ זדנוא ןביולרעד וצ

 .ראי סקיטנייה רעבמעצעד ןופ קידנבייהנא ,סיטאלז 2 ןופ ךייה

21.4.42 

 :עקארק ןייק עווארטטא ןופ ווירב

 זדנוא וצ זיא ,ייקאוואלסאכעשט ןופ ןדיי ןופ גנולדיזסיוא רעד טימ תוכיש ךיא
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 עניילק טימ ןעיורפ רקי? רעד ןענעז סאד .ןאזרעפ 307 ןופ טראפסנארט א ןעמוקעגנא
 .רענעמ ןא ירמגל ,רעדגיק

21.5.42 

 רוטאגעלעד רעד וצ ,גנולייטפא־עיצאזיווארפא ,עקארק ןיא םוידיזערפ ןופ ווירב
 :עווארטסא ןיא

 טקישעגרעביא סערדא דעייא ףיוא רימ ןבאה .ח .ד ןט021 םעד זא ,טימ ןלייט רימ
 סאד .ייקאוואלסאכעשט ןופ עטריטראפעד יד ראפ ףליה סיטאלז 1.500 ןופ עמוס יד

 .קעווצ ןטמיטשאב םעד ראפ ראב ןצונראפ ריא טפראד טלעג

19.6.42 

 :ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םוצ ,עקארק ןייק רוטאגעלעד רעווארטסא רעד ןופ ווירב

 דעייא טיול .ץיירק ןטיור ןופ ןראלומראפ 10 ןופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב דימ
 יטאלז 1 ןופ עמוס א ףיוא ןבאגסיוא יד ןקראמ־טסאפ ןיא קירוצ רימ ןקיש ,גנאלראפ

 .ןשארג 8

 .ןשארג 12 ףיוא עקראמ ןייא ןוא ןשארג 24 ףיוא םעקראמ 4 :טגיילעגייב

27X42 

 רעד וצ ,עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ גנולייטפא־עיצאזיווארפא רעד ןופ ווירב
 :ףליה ןגעוו עווארטסא ןיא רוטאגעלעד

 תלעמ ןוא .ח .ד ןטס26 ןופ םארגעלעט דעייא ןופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב רימ
 רעזדנוא ץארט ןוא ןדבאפ ןיא לגנאמ םעד טכא ןיא קידנעמענ ,ןרעיודאב םוצ זא ,ךייא
 ,ןפאה רימ ראנ .ףליה טימ ןעמוקנגעקטנא קיפיולראפ טשינ רימ ןענעק ,ןליוו ןטסעב
 לאצ רעסיורג טשינ א טימ ןרינאפסיד רימ ןלעוו טייצ רעטסטנעאנ רעד ןיא זא
 ,ןענידראס טימ שיוטסיוא םענופ ןעמוקאב טעוו׳מ עבלעוו ,"פוז־יגגאמ" ןטקארטסקע

 ןעמאר יד ןיא ןוא — סעיצאזינאגרא עשידנעלסיוא עקיטעטליווו עשידיי ןופ ענעטלאהרעד
 ךייש סאוו .השקב רעייא ןעמוק וצ ןגעקטנא ןעימאב דיז ,ןטייקכעלגעמ ערעזדנוא ןופ

 .געט עטסטנעאנ יד ןיא ,לאצ רעניילק א ןיא ןעמוקאב ריא טעוו ,ןטנעמאקידעמ

10.9.42 

 יד ןגעוו עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םעניא ץיטאג רענעבירשראפ א ןופ)
 :(יקסלעבול־ווורטסא ןיא ךיז ןעניפעג טאוו ,עיקאוואלס ןופ םיטילפ

 ,ייקאוואלסאכעשט ןופ ןדיי עטריטראפעד יד ןופ ןעלטראק־טסאפ ענעטלאהרעד יד ןופ
 םיבורק ערעייז וצ ןקישוצרעביא ייז השקב רעד טימ ,עווארטטא ןיא דיז ןעניפעג סאוו
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 ,ןאבאסיל ןופ םיבורק ערעייז ןופ ךעלקעפ ןטלאהרעד ייז זא ,ךיז טמוקאב דנאלסיוא ןיא
 ריוא יוו ,דעלקעפ־תיפש ןטעב עלא .טשעפאדוב ןיא קנאב־לאנאיצאנ רעד ךרוד דיוא יוו
 זא ,רעטנוא ןכיירטש עקינייא .טלאק רעייז טראד זיא׳ס לייוו ,שעוו ןוא םידגב עטלא

 .םיבורק ערעייז וצ תועידי ןקישוצרעביא שדוח ןיא לאמנייא ראנ טביולרעד זיא ייז

15.9.42 

 :עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ םוצ עווארטסא ןיא רוטאגעלעד רעד ןופ ווירב

 — 11359/42 ׳מונ .י .ה 10.10 ןופ לטראק דעייא ןופ טלאהרעד םעד ןקיטעטשאב רימ

 טאבראפ א ןאראפ ךייא ייב ריוא זיא יצ ,דעלפעה רימ ןגערפ קיטייצכיילג .ב .ז 111
 ךייר ןטירד ,טאראטקעטארפ ןיא ןדיי ראפ ץנעדנאפסעראק ןטלאהרעד ןוא ןקישוצסיורא

 .דנאלסיוא ןוא

 ייז ןוא — רעפטנע ןא עקארק ןופ ןעמוקעגנא זיא רעבעמטעפעס ןט18 םעד)
 :(ןביירש

 ,ןטפירשראפ־טסאפ ענענאראפ יד טיול ןוא ,ןציזאב רימ עכלעוו תועידי יד טיול

 ךיוא יוו ,דנאלסיוא ןייק ןעלטראק־טסאפ ןקישוצסיורא גנורעטש םוש ןייק אטשינ זיא
 .טאבראפ םוש ןייק אטשינ תא ווירב טראד ןופ ןטלאהרעד וצ

 ןטס28 ןופ ווירב א — אטעג רעווארטסא ןופ טנעמוקאד רעטצעלראפ רעד
 םוצ ,יקסלעבול־ווורטסא ןיא ז״סיי רעד ןופ רוטאגעלעד רעד ןופ .1942 רעבעמעטפעס

 :עגארפ אזא טימ — עקארק ןיא ז״סיי רעד ןופ םוידיזערפ

 ןגערפ ,דנאלסיוא ןופ ךעלקעפ ןייק טשינ ןעמוקאב עווארטסא ןיא ןדיי יד יוו יוזא"
 רעייא ףיוא ,עקארק ןייק דנאלסיוא ןופ ןקישרעביא עכלעזא ןעמ ןאק יצ ,ךעלפעה רימ
 ןגעוו רקיע רעד ריז טדער אד .זדנוא וצ ןזייוורעביא ייז ריא טעוו ךאנרעד ןוא ,סערדא
 .טאראטקעטארפ םענופ ןוא דנאלשטייד ןופ ךיוא יוו ייקאוואלסאכעשט ןופ ךעלקעפ

 .טרעוונאק רעטלאצעגפא ןא טימ ,ץיירק ןטיור ןופ ראלומראפ ןייא טגיילעגייב

 :טנעמוקאד רעטצעל רעד ןוא

 םעד טריטאד ,אטעג רעווארטסא ןיא ןדיי עשיכעשט ןופ ןעמענ 50 טימ המישר א
 ןיא תוחפשמ ערעייז וצ ןעלטראק־טסאפ טקישעגסיורא ןבאה סאוו ,1942 רעבאטקא ןט10
 ,קסיוואקלאוו־ןאשזור ,ץישאק ,ווושיבערט ,שטאקנומ ,לסירב ,טשעפאדוב ,אוואלסיטארב

 .רעטרע ערעדנא ןוא תראפ ,ןילרעב

 ןעמעוו וצ ,ןשטנעמ יד וצ ןעגנאגרעד טשינ לאמנייק ןענעז ןעלטראק עקיזאד יד
 םעד טלייטעג ןבאה ,ןעלטראק יד ןופ סרעקישסיורא יד ןוא .טריסערדא ןעוועג ןענעז ייז
 ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעוו ,עווארטסא ןיא ןדיי יד ןופ לרוג ןשיגארט ןבלעז

 ...קענאדיימ ןוא עקנילבערט
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 רענאזיטראפ א ןופ תונורבז

 ואמוד השמ

 רעבמעטפעס ןט1 םעד ןליופ ןוא דנאלשטייד ןשיווצ המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 ןיא ןלאפעגניירא דלאב רעבא ,יימרא רעד ןיא ןראוועג טריזיליבאמ ךיא ןיב ,1939
 ראפ רעגאל ןלעיצעפס א ןיא טריפעגרעביא ןשטייד יד ןבאה ןדיי יד .טפאשנעגנאפעג
 ןעוועג לאמא זיא סאוו ,7 סאג עוואפיל ףיוא ,ןילבול ןיא ענעגנאפעג־סגירק עשידיי
 .ןסאשרעד ןשטייד יד ןבאה ,ןאלעשע ןטשרע ןופ ןדיי ענעגנאפעג יד .ץאלפ־טראפס א
 ןבאה טאוו ןדיי לייט א ןגעקאד .ןאלעשע ןטייווצ ןטימ ןיהא ןראוועג טקישעג ןיב דיא

 .םייה א טזאלעגפא ןעמ טאה ,ןטיבעג עטריפוקא ןשטייד יד ךרוד יד ןיא טבעלעג

 .ענעגנאפעג־סגירק יד ןפלעה וצ ןילבול ןופ ןדיי יד טביולרעד ןבאה ןשטייד יד

 טכארבעג רימ יז טאה .הבורק א עניימ ןעוועג ריוא זיא ,ןפלאהעג ןבאה סאוו יד ןשיווצ
 שאט א טנאה ןיא ןעמונעג ,ןאטעגרעביא ךיז באה דיא ןכלעוו ןיא ,ץכעוטנא ליוויצ
 םאד .ןסע טכארבעג ןבאה טאוו ןדיי יד טימ ןעמאזוצ ,רעגאל ןופ ןעגגאגעגסיורא ןוא
 א רעטסיימרעגריב ןעוועג טלאמעד זיא ןילבול ןיא .1940 ,רעטניוו בייהנא ןעשעג זיא
 טריסרוק ןבאה׳ס ווו ,ווארטסא ןייק ןעמונעגטימ דימ טאה רע .אטטעלאב רעסיוועג
 ןזיוואב קירוצ דיז באה׳כ ןעוו טשרע .טנארפ ןפיוא ןלאפעג ןיב דיא זא ,ןעגנאלק
 טגערפעג דיוא ןוא בעל ךיא יצ ןקוקנא דימ ןעמוקעג ךס א ןענעז ,לטעטש ןיא

 .טריסאפ טאה טאוו

 טריטראפעד ייז טאה׳מ לידו ,ןדיי ךס א טבעלעג עווארטסא ןיא ןבאה טייצ רענעי ןיא
 טניווועג ןבאה בוטש רעדעי ןיא .ןליופ ברעמ ןיא רעטרע ערעדנא ןופ ןוא ןזיופ ןופ
 טארנעדוי רעד .עטוג ןעוועג ןענעז ןעגנויצאב יד ראנ ,םעילימאפ רערעמ ןוא ייווצ
 רעד ןופ החפשמ יד טבעלעג טאה המחלמ רעד זיב ווו ,זיוה םעד ןיא טריטמא טאה
 רעשישטייד רעד ןעוועג זיא טארנעדוי ןופ רעציזראפ .ןיקסאב עינאט ןירעטקאד־ןאצ
 ןעמ טאה גאט ןדעי .יימרא רעשישטייד רעד ןיא ריציפא רענעזעוועג ,רעטנאלפ דיי
 *האד םעניא רקיע רעד ,ךעלדיימ ןוא דעלגניי עשידיי טעברא־ןפאלקש ףיוא טקישעג

 ןעמדנעגוצ ןוא טייל־.ם.ס לטעטש ןיא ןעמוקעג ןענעז ךאוו ןיא לאמנייא .אקנאלדעי
 ייז רעטנאלפ טאה דאנרעד .ץינשיוו ןיא טעברא ףיוא רענעמ עגנוי 40—30 א
 ,ןגאוודוא־דרעפ ענעגייא טאהעג ןבאה טאוו ןדיי .רעטעברא ערעדנא טימ טשיוטעגסיוא
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 ןבאה סהלגע־ילעב יד ןוא ןקעווצ־טראפסנארט ערעייז ראפ טצונעגסיוא ןשטייד יד ןבאה
 טפאכעג ןעמ טאה לאמלייט .ןגעוואב וצ ךיז יירפ ןשינעביולרעד עלעיצעפס טציזאב

 ייב טלעופעג רעטנאלפ טאה דעלנייוועג דאנ ,ןטעברא ערעדנא ענעדישראפ ףיוא ןדיי
 .םייה א טזאלעגפא ענעי טאה׳מ זא ,ןשטייד יד

 ראפ רעגאל א ןופ ןפאלטנא ןיב דיא זא ,ןשטייד יד ןגארטעגוצ טאה ץעמע
 טנזיוט 10 טרעדאפעג ךאנרעד ןוא טריטסערא רעטאפ ןיימ ןעמ טאה .ענעגנאפעג־םגירק
 רעשישטייד רעד טימ ןדיירפיונוצ דיז טנעקעג טאה רעטנאלפ .טלעג־ףיוקסיוא סיטאלז
 ןענעז .עווארטסא ןופ ןפיולטנא ןלאז רימ זא ,רעטאפ ןיימ טנראוועג דאנרעד ןוא טכאמ

 .החפשמ טאהעג רימ ןבאה טראד לייוו ,אקוואדזארד עינאלאק רעד ןיא קעווא רימ

 סנאג טאדלאס ןשישטייד םעד טעגרהרעד רענאזיטראפ ןבאה 1941—42 רעטניוו
 םענעזעוועג ןופ רעטכעט יד טימ ףראד ןיא ןעמוקעג זיא רע .אקדור ףראד ןיא
 רעד וצ .ןאראטסער א טאהעג רע טאה ןשטייד יד ייב םאוו ,טסעלאוו רעטסיימרעגריב
 ןשטייד יד ןבאה ,םיא ןעגנערבמוא ןכאנ .דרעפ ערעזדנוא טריריווקער רע טאה עזייר
 ייז ןבאה ןדיי יד ריוא .עווארטסא ןיא ןקאלאפ ליפ טעגרהרעד ןוא ןעוועג םקונ דיז
 ןעגנולעג זיא לאמסאד דיוא ראנ ,עדייבעג־טארטסיגאמ רעד ראפ ןבירטעגפיונוצ
 ןייק טריפעגקעווא ןדיי יד ןעמ טאה רעטעפש .קילגמוא ןא ןדיימוצסיוא ןרעטנאלפ
 ןעגנולעג זיא עלעדיימ ןייא זיולב .טעגרהעגסיוא עלא טעמכ ןוא וואכעשזא ןוא וואקבמעלג
 ןעמאנ ןרעטנוא ,לארשי ןיא טנייה טניווו יז) .ןבעל ןביילב ןוא ןטלאהאבוצסיוא דיז
 עבעלטע טימ ראנ ,ןבעל ןבילבעג זיא קישטנעדאק יכדרמ רעטאפ ריא ךיוא .(ןראק עגייפ
 ןשטייד יד תעב .וואניטסוא ןיא טעגרהרעד ןקאלאפ יד םיא ןבאה רעטעפש םישדח
 ןופ ןעמייח טימ ןעמאזוצ דיא באה ,לטעטש ןיא עוואלבא יד טריפעגכרודא ןבאה

 ןוא וואקבמעלג ןשיווצ ןפמוז יד ןיא ןטלאהאבסיוא דיז רעטסעווש ןייז ןוא וואקבמעלג
 רעזייה יד טנערבראפ ייז ןבאה ,רענאזיטראפ יד ייב ןעוועג ןיוש ןיב דיא ןעוו .וואכעשזא

 .ןקאלאפ עקיזאד יד ןופ

 יד ןבירטעגסיורא ןשטייד יד ןבאה ,1942 ראי ןיא ,הרות תחמש דאנ סנגראמוצ
 ןפיוא .ןרעגאל־טיוט יד ןיא — טראד ןופ ןוא וואטרעוועל ןייק עווארטסא ןופ ןדיי
 םורא רעפרעד יד ןופ ןדיי עלא טלמאזעגפיזנוצ םיחצור יד ןבאה גאט ןטייווצ
 ןסאשרעד עלא ,וואטרעוועל ןיא ןדיי ענעבילבראפ דאנ יד טימ ןעמאזוצ ןוא עווארטסא
 ענעטאשראפ טינ ,ענעפא ןיא ןזאלעג סרעפרעק עטיוט יד ןוא תורבקה תיב ןפיוא
 רעטסעווש יד ,אקסוועלימ עקשזור ןעוועג דיוא זיא ענעסאשרעד יד ןשיווצ .רעבירג
 ןוא ןליוק 2 טימ דיוב ןיא ןראוועג טעדנוווראפ ראנ זיא יז .וואקבמעלג ןופ םייח ןופ
 דיז טראד ןופ ןעגנולעג זיא ריא ןוא דיז וצ ןעמוקעג טייצ עסיוועג א דאנ
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 יז ןבאה ןקאלאפ עטנאקאב .עקוואדזארד זיב ןגאלשרעד ךיז ןוא ןעמוקאבוצסיורא
 .גנולייטפא־רענאזיטראפ רעזדנוא וצ טלעטשעגוצ דאנרעד

 קנאד א ,ןפמוז יד ןיא ןטלהאבוצסיוא ךיז טייצ עסיוועג א ןעגנולעג זיא זדנוא
 עקמולב ןענאטשעגוצ דאנ זיא זדנוא וצ .עקוואדזארד ןופ קאלאפ ןגנוי א ןופ ףליה רעד
 זיא עכלעוו ,רעטסעווש ריא טימ (לארשי ןיא טבעל יז) וואכעשזא עינאלאק רעד ןופ
 זדנוא ייב .ק .א רעד ןופ רענאזיטראפ עשיליופ ךרוד ןראוועג טעדראמרעד רעטעפש
 ־עז טלאמעד .טפאשעגנייא דיז ווו ץעגרע טאה עקשזור עכלעוו ,סקיב א ןעניפעג דיז טאה
 טאה׳ס ןכלעוו טימ ,דאירטא־רענאזיטראפ ןשידיי םעד טימ ןדנובראפ ןעוועג ןיוש רימ ןעג
 ענעבילבעגרעביא יד וצ ןעמוגעג ריז ןבאה ןשטייד יד ןעוו .ןאפשבירג לאיחי טריפעגנא
 .רעוועג ןא ראב ,ןדיי ליפ ןפארטעג ןבאה רימ ווו ,דלאוו ןיא ןפאלטנא דימ ןענעז ,ןדיי

 ןופ דיז וריר וצ טאהעג ארומ ןבאה ייז ראנ ,רעטייוו ןפיול וצ ןטארעג ייז באה ךיא

 .טרא

 ןיא ןגיל רימ .רעדניק טימ ךעלדיימ עכעלטע ןוא םירוחב ייווצ ןעוועג ןענעז רימ
 רעבא ,זדנוא ןופ טנעאנ טבוזעג ןלורטאפ עשישטייד ןבאה לאמנייא טשינ ןוא דלאוו
 ,קראוולאפ א ןופ טייוו טשינ ןטלאהאבסיוא דיז רימ ןבאה רעטעפש .טקעדטנא טשינ

 דאירטא סגאפשנירג .דלאוו ןיא טרעקעגמוא דיז טכאנייב ןוא ןשטייד ןופ טשרעהאב
 ןייז ןיא .ןשטייד יד ןופ םעקאטא ןדיימוצסיוא ידב ,גנוטכיר רערעדנא ןא ןיא קעווא זיא
 ןטימ ןעמאזוצ ןייז טלאוועג באה דיא •רעטאפ ןיימ ןענופעג דיוא דיז טאה עפורג
 סנאפשנירג וצ ןגאלשרעד דיז ןוא וגאוו־ךוא־דרעפ ןעמונעג רעיופ א ייב רימ ןבאה ,ןטאט

 .רעדלעוו רעוועשטראפ יד ןיא רעבירא דאנרעד זיא עכלעוו ,עפורג־רענאזיטראפ

 זיא סאוו ,קענאי וואכוס ןופ דאירטא רעד ןענאטשעגוצ דיוא זיא עפורג רעד וצ
 םמא רעפרעד ןופ טמאטשעג רקיע רעד ןבאה ייז .םירוחב 20 ןופ ןענאטשאב
 רעטניוו .טאימעלופ־טנאה א ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג טלאמעד זיא רימ .וואטרעוועל
 עפורג א דיוא טייז רעייז ףיוא ןעיצוצ ןעגנולעג רענאזיטראפ ערעזדנלא זיא 1943—44
 ןבאה סאוו ,ענעגנאפעג־םגירק ענעזעוועג ,ןטעטילאנאיצאנ ערעדנא ןופ ןוא רעניזורג
 זיא סאד .ןזאלראפ וצ ייז ןסאלשאב רעבא ,ןשטייד יד ייב ןטנאיצילאפ םלא טנידעג
 ,ןביולרוא ףיוא ןראפעצ דיז ןענעז ןשטייד בור רעד ןעוו ,טכאנייוו רעד ןיא ןעשעג
 קעווא טשרמולכ דיז ןזאל ייז זא ,טגאזעג רעניזורג יד ןבאה — ןרוכיש קעווא רעדא
 ,רענלעז עשישטייד 10 א ןעמונעגטימ ןוא רענאזיטראפ יד ןגעק עוואלבא ןא ףיוא

 ןעוועג זיא׳ס .רעגאזיטראפ יד וצ טכארבעג ייז ןוא ןדנובעג געוו ןפיוא טאהדצ עכלעוו
 דיז ןלעוו ייז ראנ יוו ,ןאפ עטיור א ןבייהפיוא ןלעוו רעניזורג יד זא ,טדערעגפא
 .עקידנריר ןוא עכעליירפ א ןעוועג זיא שינעגעגאב יד .רענאזיטראפ יד וצ ןרעטנעגרעד
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 טלייטראפ ןעמ טאה רעניזורג יד ןוא טעגרהרעד ןעמ טאה ןטאדלאס עשישטייד יד
 .ןראדאיפ ןוא ןענאפשנירג ןופ ןטייהנייא־רענאזיטראפ ייווצ יד ןשיווצ

 רעשיטגארגימע רעשיליופ רעד ןופ רענאזיטראפ יד ןבאה אלמאקאדיס ףראד ןיא
 עשידיי עכעלטע טעגרהרעד ("אוואיארק אימרא" — .ק .א) ןאדנאל ןיא גנוריגער
 ןראדאיפ טימ ןענאפשנירג ןלייצרעד ןוא ןפיולטנא וצ ןעגנולעג זיא ייווצ .רענאזיטראפ

 ןעוועג םקונ דיז ןוא רעגאזיטראפ ערעזדנוא ןעמונעגפיונוצ ייז ןבאה .הטיחש רעד ןגעוו
 .ןדיי יד טכארבעגמוא טאה׳מ ווו ,ףראד םעגיא

 טנארפ רעד ךיז טאה ,ןליופ ןייק יימרא רעטיור רעד ןופ שראמניירא ןטימ
 לייט ןרעביא דאירטא רעזדנוא ןריפוצרעבירא ןסאלשאב טאה ןאפשנידג ןוא טרעטנענרעד
 טזומעג דיז טאה׳מ ןוא טגפאווטנא רענאזיטראפ עשיסור ייז ןבאה טראד רעבא .גוב
 סראדאיפ טימ ןבילבעג טלאמעד ןיב ךיא .ןעמוקעג זיא׳מ ןענאוו ןופ ןרעקקירוצ
 ןעגנודניבראפ טלעטשעגנייא ןבאה רימ ןוא טייצ ךס ןייק ןעמונעג טשינ טאה׳ס .דאירטא

 .ןענאלפארע ןופ טריטושאראפ רעוועג ןעמוקאב ןוא יימרא רעשיטעיוואס רעד טימ

 ,דרע רעד וצ רעיוא סאד טגיילעגוצ באה׳כ ןעוו ,גאט ןסיוועג א ,1944 רעמוז

 ןגעקטנא טקישעג ייז ןבאה רימ .ןקנאט עשיטעיוואס ןופ שיור םעד טרעהעג ךיא ןבאה
 .ןטעראגיס עשיסור טימ טרעקעגמוא דאנרעד דיז ןבאה םאוו ,רענאזיטראפ ערעזדנוא ףניפ

 עכלעוו ראפ ,ןקנאט עשישטייד עקידנטערטפא ןעזעג רימ ןבאה רעירפ גאט א טימ
 .דלעפ־ןצייוו א ןיא ןטלאהאבסיוא דיז ןבאה רימ

 ןענאפשגירג ןופ ןדאירטא יד ראנ .עווארטסא ןייק ןיידא יימרא עטיור יד זיא ךעלדנע
 ןוא וואטרעוועל דאנ זיב יימרא רעד טימ ןעגנאגעגטימ טציא ןענעז ,ןראדאיפ ןוא
 א ןעמ טאה דאנרעד .ןבילבראפ טראד ןדש ןענעז רימ ווו ,ןילבול ץיק — רעטעפש

 .ץילימ רעד ןיא טראד ןעניד וצ ,וועשטראפ ןייק טקישעג רענאזיטראפ עשידיי עפורג

 יירד טעגרהרעד ןוא וועשטראפ ןייק ץירא .ק .א רעד ןופ ןקאלאפ ןענעז לאמנייא
 .םידדצ עדייב ןשיווצ טלקיווטנא דיז טאה סאוו טכאלש א ךאג ,ןרענאיצילימ עשידיי

 וועשטראפ ןיא טסניד רעשיאייצילאפ ףיוא ןענופעג ריוא דיז ןבאה רעטאפ ץימ ןוא דיא
 .ןעוועטארוצפא ריז ןעגנולעג זדנוא זיא טכאלש רענעי ןיא .טייצ ראי א ךרעב

 — ״אוואדול אימרא") .ל .א רעד ןופ ןטאיפאק א ןופ גנאר ןיא ,ןאפשנירג לאיחי

 סאוו ,"לעיטיטסמ" דאירטא־רענאזיטראפ ןשידיי ןטימ טריפעגנא טאה ,("יימרא־סקלאפ"
 .רעדלעוו רעוועשטראפ יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא

 זיא טאוו ,ריציפא רעשיטעיוואס א ןעוועג זיא ,טכערבלא אידעפ רעיש ראדאיפ
 .טפאשנעגגאפעג רעשישטייד רעד ןופ ןפאלטנא

 .יימרא רעטיור רעד ךרוד 1944 ילוי ןטס22 םעד ןראוועג טיירפאב זיא עווארטסא
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 םירפס טנערבעג ךייא ןבאה ןשטייד יד

 במאד הדע

 ,עכעלטנגוי עשידיי עטצעל יד ןופ ןעוועג יאדווא ריא ןיב ,1939 ראי ןופ ףוס םוצ

 לייוו ,ןפאלטנא זיא טייהרעמ עקידנדיישטנא יד .לטעטש ןיא ןבילבעג דאנ ןענעז טאוו
 רעלאטורב רעד ךיז טימ ןעגנערב טעוו׳ס ןייפ ןוא תורצ עכלעוו ,טסווועג ןיוש טאה׳מ
 ןבאה ,עווארטסא ןעמונראפ ןבאה ןשטייד יד יוו םעד דאנ .טנאפוקא רעשיטסירעלטיה
 .גנוקירדרעטנוא ןוא דראמ ,גנאווצ ןופ םישזער ןלאטורב םעד טלעטשעגגייא דיילג ייז
 זיא סאד ןעוו ,ןעהעש יד ןיא וליפא ,סאג ןיא ןייגוצסיורא טאהעג ארומ ןבאה ןדיי
 עגאל ערעווש יד טצונעגסיוא ןבאה ןקאילאפ עקידלטעטש יד ריוא .טביולרעד ןעוועג
 עשיטימעסיטנא ערעייז ןזיוועגסיורא טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא ןדיי עטקינייפעג יד ןופ

 .ןטקניטסניא

 לאמא טימ .בוטש ןיא ןיילא ןעוועג דיא ןיב ,גאט ןקידנגער ,ןטלאק וסיוועג א
 ווו ,ןגערפ ייז .ןשטייד עטנפאוואב ייווצ ךיז ןזייוואב םע ,ריט יד קיטסאה דיז טנפע
 טשינ ןבאה ייז .טקידירפאב טשינ ייז טאה רעניימ רעפטנע רעדעי .רענעמ יד ןענעז
 ־םיונוצ לאז׳כ ,ןלעפאב ייז .עקייהאנ א טימ ץעז ןקראטש א ליפרעד ךיא .טביולגעג
 ־וקוצ .ןייגטימ ייז טימ ןוא בוטש ןיא אד ןענעז סאוו רעכיב ןוא םירפס עלא ןעמענ

 ,ןפיוהרעטייש א ןעזרעד ךיא באה ,טאטש ןופ רעטגעצ ןיא ,טארטסיגאמ םוצ קידנעמ
 דיור טימ ןעגנוצ־רעייפ .םירפס עטגנערבעגפיונוצ יד טגערבעג טאה׳מ ןכלעוו ףיוא
 ןקוקוצ דיז ןוא ןייטש טזומעג טאה גנורעקלעפאב יד ןוא למיה םוצ ןסירעג דיז ןבאה
 ,ןדיי טקינייפעג ןוא ןגאלשג םיחצור יד ןבאה טייהנגעלעג רעד ייב .רעדיוש םעד וצ

 .ןעמענ ערעייז טשינ קנעדעג דיא ראנ

 לטעטש סאד ןזאלראפ וצ ןגיווואב דימ ןבאה ןשינעעשעג עשיגארט עקיזאד יד
 רעשיטעיוואס רעד וצ ןעמוקעגנא ןטייקירעווש עסיורג ךאנ ןיב ךיא .גאט ןטייווצ ןפיוא
 רימ זיא דאד .טייז רעשישטייד רעד ןופ טכאמראפ ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,ץענערג
 ןיב ןעגנובעלרעביא ערעווש ךאנ ןוא ץענערג יד ןעלגומש וצ רעבירא דיז ןעגנולעג
 ־רעביא יד ראנ .ן׳בייל־גילעז קנאד א עיראטירעט רעשיסור רעד ףיוא ןעמוקעגנא דיא

 .ךיז ראפ לטיפאק א ןענעז — טראד ןעגנובעל
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 ןראי״המחלמ יד ןופ ןעגנמאמרעד

 תובלעמ / סואהקע־ו&מרעס&וו עינארב

 טבעלעגרעביא המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןראי עכעלרעדיוש יד באה ךיא
 ־געדלא ןיא ןטערטעגסיורא 1965 ראי ןיא ןוא עיצאפוקא רעשיטסירעלטיה רעד רעטנוא
 תונורכז עגיימ ראנ .רעכערבראפ־סגירק ןגעק תודע ןא יוו ,דנאלשטייד־ברעמ ,גרוב
 ,ןאמ ןיימ ןופ ןוא ןרעטלע עגיימ ןופ לטעטש־טרובעג םעניא טרעקנאראפ ףיט ןענעז

 ןיימ ןופ ןעגנולייצרעד עקידנריר שממ ןוא עלאטנעמיטנעס ,עטפא יד ןופ ךיוא יוו
 רעזדנוא ןופ רענעייל יד טימ ךיז ןלייט וצ קיטיינ ראפ ןעניפעג באה ךיא זא ,החפשמ

 .לטעטש ןופ תונורכז עסיוועג טימ ךוב־רוכזי

 א
 טאה ךעלניישראוו — קושעלאפ ןעמאנוצ ןטימ) זאמרעסאוו השמ רעטאפ ןיימ
 .יקצעלדעש־ווארטסא ןיא ןראוועג ןריובעג זיא (עשעלאפ ןופ טמאטשעג החפשמ ןייז
 םענופ דניירפ ןוא םינכש ,םיבורק ,החפשמ ןייז ןופ טלייצרעד טפא טאה עטאט רעד

 .לטעטש־טרובעג

 ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ הפוקת יד ןעמונעגמורא ןבאה ןעגנולייצרעד ענייז

 .עינרעבוג רעצעלדעש רעד וצ — אלימב ןוא ,דנאלסור וצ טגנאלאב טאה ווארטסא ןעוו

 ־ראפ טראד ןענעז טפא ץנאג .טקנופ־םלדנאה רעקיטכיוו א ןעוועג זיא לטעטש סאד

 .קרעמראי עסיורג ןעמוקעג

 ןבאה ייז .ךעלגעמראפ ןעוועג זיא ןדיי רעווארטסא יד ןופ לייט רעקידנטיידאב א
 ענעדישראפ טציזאב ןוא גנאפשיפ ,יירעמיר ,יירעבראג ,לדנאה טימ טקיטפעשאב ךיז
 ןיא יוו .ןעיירעקעב ,עשירעלאטס ,עשירעטסוש ,עשירעדיינש — ןטאטשראוו ,ןטפעשעג
 עזעיגילער ,עלאנאיצאנ ריא ןטיהעגפא גנורעקלעפאב עשידיי יד טאה ,ךעלטעטש עלא

 .טייקיטראנגייא עלערוטלוק ןוא

 טעטכאעג ןעוועג ןענעז ,הרש ןוא לציא עבאב־עדייז עגיימ ,ןטאט ןופ ןרעטלע יד
 טוג ןעוועג ןענעז ןרעטלע יד .םיגכש ןוא החפשמ רעד ייב טבילאב ןוא לטעטש ןיא
 ןוא ־עשאק א ,זיוה םעווקאב א ,טפאשטריוו עסיורג א טאהעג ןבאה ייז .טריאוטיס
 הרעפ טימ טצונאב ךיז ןעמ טאה ,ןראטאמ עשירטקעלע טאטשנא ראנ ,לקירבאפ־לייא
 ךיז ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,ץאלפ רעסיורג א ןעוועג זיא ,ןעגנומענרעטנוא יד םורא
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 ־אר8 ערעייז ןטעבראוצרעביא ידכ ,רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ ןראפעגפיונוצ
 ,ערעיזא ןא ןעניפעג דיז טאה ץאלפ םעד ףיוא .לייא ןוא עשאק רענייר ףיוא ןטקוד

 טאה ,סנגער עקיטסבראה יד תעב לייוו ,"יאנוד" ןפורעגנא שינאריא טאה׳מ עכלעוו
 עסיורג ןעוועג םרוג ןוא טנגעג עקימורא יד טציילפראפ ןוא ןסאגעגסיוא ערעיזא יד
 ייברעד ןוא רעסאוו םענעריורפראפ ןפיוא טשטילגעג דיז רעדניק ןבאה רעטניוו .סנדאש

 .טיירפעג דיז קראטש

 ב

 ,םהרבא ,החמש :ןיז ןביז — עטגייווצראפ א ןעוועג זיא החפשמ סנטאט םעד

 ןעוועג בוטש ןיא זיא ללכ ךרדב .לסאי ןוא רעזייל ,רשא ,דוד ,(רעטאפ ןיימ) השמ
 טפעשעג סאד ןריפ ןטימ ןעמונראפ ןעוועג זיא הרש עמאמ רעזדנוא לייוו ,טסניד א
 עטאט רעד .ןזייוואב ץלא טנעקעג טשינ ןוא לקירבאפ־לייא ןוא לימ־עשאק רעד ןיא
 .םעמעט עזעיגילער ףיוא טריטוקסיד טפא ןוא טנוואדעג ,טנרעלעג טייצ ךס א טאה

 בילוצ ריוא ןוא םיביינע־סלדנאה בילוצ לטעטש ןופ ןראפעגסיורא טייצ וצ טייצ ןופ
 רעבא ,טסייג ןשידיסח ןיא ןראוועג ןגיוצרעד ןענעז רעדניק יד .ןגארפ עזעיגילער
 ייז ןבאה ראפ ןייק .שיליופ ןוא שיסור ןענעייל ןוא ןביירש טנרעלעג דיז הבינגב

 םעמראנ עטלעטשעגנייא יד וצ הריתס ןיא ןעוועג זיא סאד לייוו ,טנרעלעג טשינ
 עלא ןבאה ,ןסקאוועגרעטגוא ןענעז ןיז יד זא .עילימאפ רעכעלגעמראפ־זעיגילער א ייב

 .ךיז ןשיווצ ןרעטלע יד טקידיילרעד ןכאמפא ןוא םיניינע-םיכודיש ערעייז

 ןיא טניווועג רעזייל ןוא דוד ,םהרבא ,החמש םרעטעפ יד ןבאה ,הנותח רעד דאנ
 טייטשראפ .ךעלקירבאפ־לייא ןוא ־עשאק יד ןופ ןגיוצעג הסנרפ ןוא לטעטש ןבלעז םעד
 ,תוחפשמ ליפ יוזא ראפ עטוג ןייק ןעוועג טשינ זיא עגאל עשימאנאקע יד זא ,דיז

 םאד ןוא עיינ ףיוא ןטיבעג טשינ ןעמ טאה ןלימ יד ןיא ןראטאמ יד זא ,דאנ טרפב
 .טארעק םעד םורא ןעיירד דיז טרעהעגפיוא טשינ טאה דרעפ

 עמומ יד ןוא רשא רעטעפ רעד .ןילבול ןיא טניווועג ןבאה ןרעטלע ערעזדנוא
 טאה לסאי רעטעפ רעטסגנוי רעד ןוא וואשוקראמ ןיא טצעזאב ךיז ןבאה עלאדניה

 .וואטראבול ןיא טצעזאב ריז ןעלערעפ טימ הנותח רעד דאנ

 טכוזאב זדגוא ןביולרוא יד תעב טאה רע ןעוו ,לסאי רעטעפ םעד טוג קנעדעג דיא
 םעטכישעג עטנאסערעטניא טלייצרעד טאה רע .יימרא רעשיליופ רעד ןופ רידנומ םעניא
 עלא .רעגגיז רעטוג א ןעוועג רע זיא ןעמעלא ראפ ראנ .ןעגנובעלרעביא ענייז ןופ
 ךיא ןוא — גנאזעג ןייז ןרעה ןעמוקפיונוצ דיז ןגעלפ םיבורק ןוא םינכש ערעזדנוא
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 ןיימ זיא רע סאוו ץלאטש ןעוועג ןיב דיא .ןעלנק ענייז ףיוא ןציז וצ טאהעג ביל באה
 ןייז תעב .עווארטסא ןייק ,םייה א ןראפעג קשח סיורג טימ טשינ זיא לסאי .רעטעפ
 ןיא ראנרעד ןוא ראי 10 רעדא 8 ךשמב יימרא רעשיראצ רעד ןיא טסניד־רעטילימ
 טקנעבעג רעייז טאה רע .ןבראטשעג הרש רעטומ ןייז זיא ,יימרא רעשיליופ רעד
 ,גראז סיוא ןבראטשעג זיא הרש עבאב יד זא ,ןעמ טאה טסעומשעג .ןעמאמ רעד דאנ
 ןבאה ןיז ערעדנא יד תעב העטילימ ןיא ןראי ליפ יוזא טניד ןוז רעטסגנוי ריא סאוו

 .טסניד־רעטילימ םעד ןטימעגסיוא ןעלטימ ענעדישראפ טימ

 ג
 ־ווארטסא ןופ סרעניוווגייא יד ןבאה ,המחלמ־ טלעוו רעטשרע רעד דאנ ןוא תעב
 לטעטש ןברוד לייוו ,תורצ ךס א ןייטשוצסיוא טאהעג (יקצעלדעש — רעלרפ)יקסלעבול
 ןוא סעדנאב ענעדישראפ ןופ ןלאפרעביא עטפא יד .טנארפ רעד ןעגנאגעגכרודא זיא
 זיא ןדיי יד ןופ עגאל עלעירעטאמ יד .בושי םענופ טכאמעג לת א ןבאה תופירש
 .לטעטש םענופ טייוו ןראוועג טריפעגרעביא זיא עיצאטס־ןאב יד .ערעווש א ןעוועג

 .ןגעוו עקיטאלב — טייקנענאטשעגקירוצ רעניימעגלא רעד וצ ןוא
 רערעווש ןוא םזיטימעסיטנא םעד בילוצ זא ,טלייצרעד טאה רעטאפ רעזדנוא
 ־גאוועגסיוא ןוא לטעטש םאד טזאלראפ עכעלטנגוי ליפ ןבאה ,עגאל רעשימאנאקע
 ,ליזארב ןייק רקיע רעד ,םיל רבעמ דעוו ,טאטש רערעסערג רעד ןיא רעוו — טרעד

 .ןטאטש עטקינייאראפ ןוא עניטנעגרא

 ןוא םינבש ,החפשמ טכוזאב טפא זדנוא ןבאה ןילבול ןיא זא ,קנעדעג דיא
 טימ טאטש רעסיורג רעד ןיא ןראפ וצ ןעמוקעג ןענעז ייז .עווארטסא ןופ עטנאקאב
 טשינ ,םנייטשלקעניפ יד ןופ ץאלפ ןפיוא טקנופלמאז רעייז טאהעג ןבאה סאוו ,ןרופ
 דיי ןדעי טנעקעג טאה רעטאפ ןיימ .םאג יקסוואטראבול רעד ףיוא טחוש םענופ טייוו
 םענייא ןדעי טימ לייוו ,ןעמאנוצ ןייז טיול ךיוא ,עווארטסא ןופ ןעמוקעג זיא טאוו
 א תעב יצ ,רחסמ ןגעוו ןילבול ןייק ןעמוקעג ןענעז ייז .טנעאנ ןעוועג רע זיא
 — דיוא ראנ .רעטקאד א ןכוזאב רעדא ,טפעצער א ןעמוקאב טלאוועג טאה רעקנארק

 קיטשירפ ןסעפא ,תירחש ןענעוואד ידכ ,ירפ ץנאג ןעמוקעג ןענעז ייז .ךודיש א ןגעוו
 דיוא ייז ןענעז לאמנייא טשינ .םיניינע ערעייז ןקידיילרעד טזאלעגקעווא ךיז ןוא

 .ןקיטכענ זדנוא ייב ןבילבעג

 דס א ןזיוועגסיורא ןוא ךעלטניירפ ןגיוצאב ייז וצ ךיז ןבאה ןרעטלע עניימ
 ןבאה ראפרעד — ףליה ןוא הצע ןא טימ טנידעג לאמנייא טשינ ןוא םיחרוא־תסנכה

 .ץרא־ךרד סיורג טימ ןרעטלע עניימ וצ ןגיוצאב ריז ןדיי רעווארטסא
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 ,ןשטנעמ עקיצראהסוג ןעוועג לטעטש ןופ ןדיי בור רעד זיא ,ךיז ןאמרעד ךיא יוו

 רעד ראנ .תוחפשמ ערעייז ןייז וצ סנרפמ ידכ טעבראעג רעווש ןבאה סאוו ,שכשלרש
 עשישטייד יד ןופ תונברק יד ןשיווצ .טקנעוושעגפארא ץלא טאה לובמ רעשיטסירשלטיה
 םאד ,שדלאג ןוא השמ שמאמ־שטאט שניימ ןשוושג ריוא ןשנשז ,שווארטסא ןיא תוחיצר
 ןיא טניווושג טייצ רשנשי ןיא ןבאה םאוו ,שלהרש לרשטסשווש שקיראי־14 שטסגנוי

 .דניירפ ןוא םינכש ,סשקניזוק ,ןשניזוק ,םשמומ ,םרשטשפ יד — שווארטסא

 ד
 .ןליופ ןלאפאב ןשטייד יד ןשנשז ,1939 רשבמשטפשס ןט1 םשד ,ירפ ץנאג קיטיירפ
 יד ןוא ןשטייד יד ןבאה ,יימרא רששיליופ רשד דצמ דנאטשרשדיוו ןכאווש א דאנ
 יד יוו גוב ךייט םשד טמיטשאב ןוא דנאל ןטגיזאב םשד טימ טלייטשצ ךיז ןטשיוואס
 ןוא ךיא באה טייצ רשנשי ןיא .דנאבראפ־ןטאר םשד ןוא דייר ןטירד ןשיווצ ץשנשרג
 ךרוד ןראוושג טריפוקא זיא סאוו ,יקסלשבול־ווארטסא ןיא ןשנופשג דיז החפשמ ןיימ
 ןיב׳כ לידו ,שווארטסא ןיא ןביילב וצ ךשלרשפשג ןשוושג רימ ראפ זיא׳ס .ןשטייד יד
 רשבירא דיז רידיצשד דיא .ןשגנויושנא ששיטסילאיצאס שניימ טימ טנאקאב ןשוושג טראד

 .ןטשיוואס יד וצ ,גוב טייז רשנשי ףיוא ןפיול וצ

 רשטאפ ,רשטומ רשד טימ טנגשזשג ךיז ךיא באה ,רשבמשטפשס ןיא גאט ןסיוושג א
 זא ,טכארטשג טשינ טאה רשנייק ראנ ,רשיורט א ןלאפאב זיא שלא .ןרשטסשווש ןוא
 ־סנוקוצ ןיימ ׳סואהקש אשימ קשווא ךיוא זיא רימ טימ .קידנשטש ףיוא ךיז ןדייש רימ
 רשטשמאליק שכשלטש טיילגאב זדנוא טאה שטאט ןיימ יוו ,קנשדשג דיא .ןאמ רשקיט
 ךשלרשמאי ןבאה רימ .ךיז ןשנשגשזשג סאד ןשמוקשגנא זדנוא זיא׳ס רשווש יוו ןוא
 לטשטש ןיא ןיזוק א םשנייז ןופ סשרדא םשד ןבשגשג רימ טאה שטאט רשד .טנייוושג

 .קסויפ

 ,רשנשגשוו ףיוא ,םופוצ — םיטילפ טימ ןשוושג לופ ןשנשז ןגשוו ןוא ןשייסאש יד

 ךשלדנש ךיז ןבאה ,קשזקור יד ןיא טייקמשרא לסיב רשזדנוא טימ ,רימ .ןרשוואר טימ
 ןופ גנורשקלשפאב א טימ ,פוגק־ןאב רשסיורג א ,לשוואק טאטש רשד ןיא ןגאלשרשד
 .(טנזויט 18) ןדיי ןוא רשניארקוא ,ןקאלאפ — סרשניווונייא טנזיוט קיסיירד שכשלטש
 ששיטילאפ שנשזשוושג ןופ זיוה םשניא טנדראשגנייא זדנוא ןשמ טאה לשוואק ןיא
 גנוגשוואב רשד ןופ סשטרבח ןוא םירבח ךס א ןפארטשג ןבאה רימ ווו ,שטריטסשרא
 ־שפשר טפא רשייז טרשהשגסיוא ,ןסש ןשמוקאב רימ ןבאה זיוה םשניא .הסיפת ןופ ןוא

 .ןאגאלאב רשסיורג א טשרשהשג טאה טראד .טריטוקסיד ,ןטאר

 לשוואק ןייק ןשמוקשג טכירשגמוא ןשנשז ,1939 רשבאטקא ןופ גשט שטצשל יד ןיא
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 רעדורב א ,ןאמ ריא טימ ,עשטנייש ,רימ ןופ ערעטלע ןא :ןרעטסעווש ייווצ עגיימ
 רעד טימ ןבילבעג זיא ,על׳הרש ,עטסגניי ראג יד .רימ ןופ ערעגניי א ןוא ן׳אשימ ןופ
 ייב גנוניווו עטגאזעגסנייטש׳מ א ןעמוקאב וצ ןעגנולעג ייז זיא קילעפוצ .החפשמ
 ןא ןיא ןביולקרעביא דיז טראד ןופ טזומעג לענש ראנ ,רעטעברא־ןאב ןשיליופ א
 טשינ ןענעז׳ס ווו ,סאג־עוואיעלאק רעד ןופ טייוו טשינ ,קאראב םענרעצליה ,ןטלא
 ןופ ןדיי יד ןבאה ,רעדייל .ןעניווו םוצ ןעגנוטבירנייא עטסראטנעמעלע יד ןעוועג
 יד ,םיטילפ יד ראפ דיילטימ ןוא שינעדנעטשראפ ליפ וצ ןזיוועגסיורא טשינ לעוואק
 יד ןופ עטריפוקא ןא ,ןליופ־ברעמ ןופ ןפאלטנא ןענעז סאוו ,"סעצנעשזעב" .ג .א
 קיצניוו ןעבעז ,לעוואק ןייק ןיירא ריוא זיא יימרא עשישטייד יד זא ,רעטעפש .ןשטייד

 טאוו וצ טלעטשעגראפ טשינ דיז ןבאה ,רימ יוו טקנופ ,ייז .ןפאלטנא טראד ןופ ןדיי
 .קלעפ ןענעז םיחצור עשיטסירעלטיה יד

 ה
 ראפ זיוה םעניא ןטלאהעגפיוא ריז ןבאה ,ןאמ רעקיטפנוקוצ ןיימ ,אשימ ןוא דיא
 דאנ טימ רימ ןבאה .טקיטפעשאב ןעוועג טשינ רעבא ,עטריטסערא עשיטילאפ .וועג
 ,ןאזרעפ 12 ןופ עפורג א ׳זדנוא ןעמ טאה גאט ןסיוועג א .טעברא טרעדאפעג עטנאקאב

 ןפארטעג טראד ןבאה רימ .עשעלאפ ףיוא "לעשזאקאז" קראוולאפ םעניא טקישעגקעווא
 יד ןעמ טאה ךעלניישראוו .טפאשטריוו עטקיסעלכאנראפ א ןוא זיוה טזאלראפ א
 טשינ זיא׳ס .ןפאלעצ ךיז זיא טפאשרעניד יד ןוא טריטסערא ,ןקאלאפ ,רעמיטנגייא
 א ןיא ןענופעג ךיז ןבאה רימ .ןגעווטרעזדנוא ראפ טעברא םוש ןייק טראד ןעוועג
 ,טייצ רעסיוועג א דאנ .ןדנעוו וצ ךיז ןעמעוו וצ טאהעג טשינ טאה׳מ ,שינעטסיוו

 טסארפ רעד ראנ .ןסע וצ ןעמוקאב טאה׳מ םגה ,טרא סאד ןזאלראפ וצ רימ ןסילשאב
 .1939 רעבמעצעד ןיא ןעוועג דאד זיא׳ס .רענייב יד ןיא ןסעגעגנייא דיז ןבאה טלעק ןוא

 עגיימ טימ קאראב םעניא ןעניווו קעווא רימ ןענעז ,לעוואק ןייק ךיז קידנרעקמוא
 ןייק טאהעג טשינ ןבאה רימ ראנ ,םעווקאבמוא עלא ראפ ןעוועג זיא׳ס .ןרעטסעווש
 ־ןאב רעד ףיוא טעברא ןעמוקאב דיא ןבאה ,ןעגנוימאב עסיורג דאנ .געווסיוא ןרעדנא
 ,העש ,עטאד יד ןראלומראפ ףיוא ןביירשראפ וצ ןעוועג זיא עבאגפיוא ןיימ .עיצאטס

 — אי ביוא ,טנדאלעגנא רעדא קידייל זיא׳ר יצ ׳לעדאמ ןייז ןוא ןאגאוו ןופ רעמונ

 לעיצעפס טפראדאב ןעמ טאה — יק ןענופעג ךיז ןבאה׳ס ביוא .תורוחס עכלעוו טימ
 יד .ןריפקעווא ןוא ןעפעשטפא טפראדאב ןעמ טאה ןעגאגאוו עכלעזא .ןכיירטשרעטנוא
 ־ראפ לאמנייא דיא באה ,רושזיד־טכאנ א תעב .ןעמראקגא ןוא ןעקנירטנא — תומהב
 .תומהב טימ ןדאלעגנא ןעוועג ןענעז ייז תעב ,עקידייל יוו ןענאגאוו עכעלטע ןבירש

 שממ טונימ רעטצעל רעד ןיא ןוא טקרעמאב סאד טאה רעטעברא־ןאב רעשיליופ א
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 לייוו ,טקילגעגפא רימ טאה טימרעד .ןענאגאוו עקיזאד יד ןעפעשטפא דאנ ןזיוואב
 ללכ־ךרדב .טקעדטנא טרעוו תועט רעד ןעוו ,שזאטאבאס ראפ טפשמעג דימ טלאוו׳מ
 רימ וצ דיז ובאה ייז ןוא ןשטנעמ עקיצראה ןעוועג רעטעברא־ןאב עשיליופ יד ןענעז

 .ןגיוצאב ךעלדניירפ

 ראנ .העש 12 טקיטפעשאב ןעוועג ריא ויב ,עטכיש־טכאנ א יצ ־גאט א ייב
 ,טעברא רעד ןופ בייהנא ןראפ .העש 16—14 וצ ןעגנאגרעד טפא יז זיא שיטקאפ

 ןעמ טאה טעברא רעד דאנ ווא .טארעפער א טימ ,ןעגנולמאזראפ ןעמוקעגראפ ןענעז
 טזומעג טאה׳מ עכלעוו דאנ ,ןטקודארפ עקיטיינ יד וויטארעפאאק ןיא טפיוקעגגייא

 .ןעייר עגנאל ןיא ןייטש טפא

 ו
 רעד ןופ טרעקעגמוא דיז באה׳ב ןעוו ׳1940 ינוי שדוח ןיא ןגראמירפ ןסיוועג א
 ןופ רענייק .קאראב ןקידייל א ןפארטעג ךיא באה — רושזיד־טכאנ א דאנ טעברא
 ־אס יד זא ,ןזיוועגסיורא דיז טאה׳ס .טראד ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז עטנעאנ עניימ
 קירוצ ןבירשראפ טאהעג דיז ןבאה טאוו ,עלא יד טריטסערא טאה ץילימ עשיטעיוו
 ןענופעג ךיז ןבאה תוחפשמ ערעייז ווו ,ןליופ ןופ לייט ןטריפוקא םעניא ןראפ וצ
 ףיוא טריפעגקעווא ןסור יד ןבאה םיטילפ ענעטלאהראפ יד .ךאי ןשישטייד ןרעטנוא
 טקישראפ זיא׳מ עכלעוו ןיא ,ןענאגאוו ןיא טראפשראפ ייז ןוא עיצאטס־ןאב רעד
 יד ןשיווצ לייוו ,עיצאטס רעד ףיוא קעווא לענש ןיב ךיא .דנאלסור ףיט ןיא ןראוועג
 טאה אשימ .רעגאווש ןוא ןרעטסעווש ייווצ עניימ ןעוועג דאד ןעגעז ענעטלאהראפ
 רימ ןבאה ,ןעמוקעג קירוצ טראד ןופ זיא רע ןעוו .גרעבמעל ןיא ןענופעג דיז דארג
 טלאמעד ריז טאה רעוו .ץכעוטגא ןוא זייפש החפשמ רעד ןבעגוצטימ ןזיוואב דאנ
 ־ראפ יד ,רימ יוו ןבעל ןביילב וצ ןסנאש רערעמ ןבאה ייז זא ,ןלעטשראפ טנאקעג

 ןענעז עטקישראפ יד טימ ןענאגאוו יד טאוו ,קילג א ז עניארקוא־ברעמ ןיא ענעבילב
 טימ ךיז ןענעגעזעג וצ ןזיוואב ןבאה רימ .עיצאטס רעד ףיוא געט עכעלטע ןענאטשעג

 .ןכאז עקיטיינ טימ וגראזאב ייז ןוא רעגאווש ןוא ןרעטסעווש יד

 רעייז ןעוועג זיא עינאמערעצ יד .ןטארייה וצ לעיציפא ןסילשאב ךיא ןוא אשימ
 ןא ןעמענ רימ .דניירפ עכעלטע ןופ טייהנזעוונא רעד ןיא ,עצרוק ןוא ענעדיישאב א
 א ןיא ןייא דיז ןענעדרא ןוא קאראב םעד ןזאלראפ ,טפאשרעגריב עשיטעיוואס יד
 ־תופתושב א טימ ,(ןלוטש 2 ןוא לקנעש ,לשיט ,לטעב א) רעמיצ ןטרילבעמ ,םעניילק
 לייוו ,טכירעג ןיא טגאלקעגנא זדנוא טאה קאראב ןופ רעמיטנגייא רעד .ךיק רעקיד
 ערעזדנוא ןופ .טלעג־הריד ןבילבעג קידלוש םיא זיא החפשמ עטקישעגטיורא יד

 .בוח םעד ןלאצפא טזומעג רימ ןבאה ןטסנידראפ ענעדיישאב
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 ־יירעלאטס א ןיא — ןאמ ןיימ ןוא עיצאטס רעד ףיוא טעבראעג רעטייוו באה ךיא
 ןעוועג טקאטנאק רעד זיא ,גוב טייז רענעי ףיוא ןרעטלע טאהעג ןבאה רימ .קירבאפ
 ןענעז׳ס ווו ,ריביס ןטלאק ,ןטייוו ןופ ווירב ןעמוקאב רימ ןבאה ראפרעד .רעכאווש א
 .עטלפייווצראפ ןעוועג ןענעז ווירב יד .רעגאווש ןוא ןרעטסעווש עגיימ טקישראפ ןעוועג

 ,לפרעפ טנקורטעג ןבאה רימ יוו ,קנעדעג דיא .טעברא ערעווש ,טסערפ ,טיונ ,רעגנוה

 ןכאוו 2 עלא ןוא ןטקודארפ ערעדנא ןוא זייר ,רעקוצ טפיוקעגנייא ,ןראכוס טיירגעג
 סאוו ראפ ,ןעמעלא ןיא ייז טימ טלייטעג ךיז ןבאה רימ .ךעלקעפ־זייפש ןיהא טקישעג

 .ראבקנאד רעייז ןעוועג זדנוא ןענעז ייז

 ז
 רעד ןיא ןטעברא ןביוהעגנא ןוא טרעגנאוושראפ דיא באה 1940 רעבאטקא ןיא
 ,רעטעברא־ןאב עשיליופ דס א טנעקאב טראד .עיצאטס־ןאב רעד ףיוא עירעטלאהבוב

 זיא סאוו ,עשאב יורפ עשידיי א טעבראעג טאה רימ טימ .ןשטנעמ עטוג רעייז בגא
 .טעדגיירפאב ריז ןבאה רימ .קסרישאק־ןעימאק ןופ ארויב ןיא ןעמוקעג גאט ןדעי

 רימ .עכעליירפ אזא ןעוועג טשינ עיצאוטיס עשיטילאפ יד זיא הפוקת רענעי ןיא
 ־ברעמ ןיא ןגלאפרעד עשירעטילימ םדנאלשטייד ןגעוו טרעהעג ןוא טנעיילעג ןבאה
 וליפא ןוא גנוי ןעוועג דאד ןענעז רימ .םיסנ ןיא טביולגעג ץלא דאנ ןוא — עפארייא
 עשירעטילימ ףיוא ןראוועג ןפורעג אשימ ןאמ ןיימ זיא ,1941 ץרעמ ףוס .שיטסאיזוטנע
 םיא לאז׳מ ןעלמאב ריז טנאקעג ריא באה ,םצעב .םישדח עכעלטע ףיוא ןעגנוביא
 ןיימ ראנ .החפשמ רעד ןיא עגייא ןעוועג ןוא טרעגנאוושעג באה׳ב לייוו ,ןעיירפאב

 זא .טביולגעג באה דיא .קנאדעג אזא טזאלעגוצ טשינ וליפא טאה גנויושנא־טלעוו
 רעייז ןעוועג זיא ןאמ ןטימ גנודיישעצ יד .םזישאפ ןטימ ןפמעק וצ בוח רעזדנוא זיא׳ס
 לעוו׳כ זא ,ן׳אשימ טרעכיזראפ ןוא — ןענייוו וצ טמעשעג דיז באה דיא .עקירעיורט א
 טשינ ,םאזנייא רעייז טליפעג ריז ךיא באה ,טגאזעג תמא םעד םגה ,ןבעג הצע ןא דיז
 ןיב טכאנייב ןוא טעבראעג דיא באה גאטייב .טלדנאהעג קיטכיר באה׳כ יצ ,טסווועג

 ...טרעטאמראפ ןבאה ןעקגאדעג יד ,ןפאלשעג טשינ דיא
 טפא ךיא באה ,טעברא ןיימ טימ ןדירפוצ ןעוועג זיא עווטסלאשטאנ יוו יוזא
 ןעגנערב טימ ןפלאהעג טאה עשאב ריוא .זייפש ףיוא ןענאלאט עכעלבאגוצ ןעמוקאב
 יד טרעטכיילראפ טאה סאוו ,גראוושאנ ןוא טכורפ ,ןרוטיפנאק קסרישאק־ןעימאק ןופ
 ףוס ןיא טסניד־רעטילימ ןופ רעקקירוצ ם׳אשימ טראוורעד באה דיא .טפאשרעגנאווש
 א טרינאלפ ראנ ,רעלרפ דס א טעברא יד ןסייררעביא טנעקעג באה דיא .1941 ינוי

 .טרובעג ןכאנ ביולרוא ןרעגנעל

 ןעייוו ןעמוקאב ךיא באה ,גנוניווו יד ןעמיורפיוא ןתעב ,ינוי ןט19 םעד ,קיטיירפ
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 ,טלציוועג ךיז ןבאה סרעטסעווש־ןקנארק יד .לאטיפש ןיא טריפעגפא דימ טאה׳מ ןוא

 םעד רעבא .טייצ אד זיא׳ס .סורא ןכאוו עכעלטע ןיא ןעמוק ןוא ןייגמייהא ןאק׳כ זא

 ,דניירפ טכוזאב דימ ןבאה סבגראמוצ .עלעגגייי א ןראוועג ןריובעג זיא טנווא ןבלעז

 .תונתמ טגנערבעג ןוא "בוט־לזמ" ןשטנווועג

 ןענעז סניטנעיצאפ טייהרעמ יד .סיורג ןעוועג זיא ,ןגעלעג ןיב׳כ ווו לאטיפש סאד

 ,ירפ ץנאג קיטנוז .עטמאאב ןוא טייל־רעטילימ עשיטעיוואס ןופ ןעיורפ יד ןעוועג

 ןופ ןכליהפא עקראטש ףאלש ןופ טקעוועגפיוא זדנוא ןבאה ,1941 ינוי ןטס22 םעד

 .ןענאד ןופ טייוו טשינ ןלאפעג ןענעז סעבמאב יד זא ,הרבס א .ןעגנורידראבמאב־טפול

 ןוא ןריציפא עשיטעיוואס ןזיוואב ךיז ןבאה דלאב ראנ ,המוהמ א ןראוועג זיא׳ס

 טימ רעבא ...עיצאיווא רעד ןופ ןעגנוביא זיולב ןענעז סאד זא ,טקיאוראב ןעמעלא

 עטגראזראפ ןפיול וצ ןעמוקעג טייל־רעטילימ עבלעז יד ןענעז ,רעטעפש העש 2 א

 ענעריובעג־יינ יד ןוא ןעיורפ ערעייז ךיז טימ ןעמענטימ ידכ ,ענעקארשעגרעביא ןוא

 ...ריז ןריאוקאווע וצ לעפאב א ןעמוקאב ןבאה ייז לייוו ׳רעדניק

 .לאטיפש ןקידייל ,ןסיורג םעניא עלענוז ןקיגאט־2 ןטימ ןיילא ןבילבעג ןיב ךיא

 ךיז טאה ,טניווועג באה׳כ ווו זיוה סאד י ןדנעוו ךיז ןעמעוו וצ י ןייג ךיא לאז ווו

 לייוו ,ןראוועג טרידראבמאב קראטש זיא עכלעוו ,עיצאטס־ןאב רעד ןבענ ןענופעג

 :ןיילא דיז ןגערפ וצ טרעהעגפיוא טשינ באה דיא .פונק־ןאב •א ןעוועג זיא לעוואק

 ? ןאט סאוו ? ןאט סאוו —

 ח

 לווייפ ןוא עינעג עטנאקאב עניימ ןעמוקעג לאטיפש ןיא ןענעז טנווא קיטסניד

 א ןיא טניווועג ןבאה ןיילא ייז םגה ,דיז וצ ןעמונעג דניק ןטימ דימ ןוא ןאמרעמאה

 לייט רעטסערג רעד זיא קיטגאמ ןיוש זא ,טלייצרעד רימ ןבאה ייז .לרעמיצ ןיילק

 ראנ ,לעוואק ןופ ןפאלטנא ייצילאפ ןוא טייל־רעטילימ ,עטמאאב ,רעגריב עשיטעיוואס

 טעוו ןגראמ רעד סאוו טסווועג טשינ טאה רענייק רעבא .טרעקעגמוא דיז ירפ קיטסניד

 טלאוועג ,םאג ןיא ןעוועג לווייפ ןוא עינעג ןענעז גאט ןצנאג א ךאווטימ .ןעגנערב

 ןטעיוואס יד זא ,העידי רעד טימ ןעמוקעג קירוצ טנווא ןיא ןוא סעיינ ןסיוורעד ךיז

 ןריאוקאווע וצ ןענאגאוו עקידייל ןעייטש עיצאטס־ןאב רעד ףיוא ןוא רעדיוו ןפיולטנא

 ןייק ןפיולטנא וצ טרידיצעד ךיז דגיירפ עניימ ןבאה קיטשרענאד טשרע .ןשטנעמ יד
 יוזא ןעוועג רעבא ןיב ךיא .ןראפטימ ייז טימ לאז׳כ טגיילעגראפ רימ ןוא דנאלסור

 טליפעג טשינ דיז באה׳כ זא ,דניק ןריובעג סאוו ראנ א טימ דאנ וצרעד ,טכאוושעגפא

 יד טימ קעווא ןוא טנגעזעג רימ טימ דיז ןבאה ייז .טאטש יד ןזאלראפ וצ חוכב

 .סעציילפ יד ףיוא קעזקור
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 לאפרעביא ןשירעטערראפ ןכאנ ךאוו א ,קיטנוז ןוא געט 3 ךאנ רעביראפ ןענעז׳ס
 ,ןגערפ םיתבה־לעב עניימ .לעוואק ןייק ןיירא ןשטייד יד ןענעז ,דנאבראפ־ןטאר ןפיוא

 ןוא עגאל עלעירעטאמ ןיימ טסווועג ןבאה ייז לייוו ,רעמיצ סאד דיא זאלראפ ןעוו
 באה דיא ?ןאטניהא דיז טציא ווו .ןראטאקאל עכלעזא דיז ייב ןבאה טלאוועג טשינ

 עוואנאגאז רעד ףיוא טניווועג טאה סאוו ,ןאמרעבליז החפשמ רעד ןיא טנאמרעד ךיז
 ןופ טמאטשעג טאה ןאמרעבליז םהרבא .ןעניפעג ריז באה ריא יוו טייוו טשינ ,סאג
 סמהרבא .לעוואק ןיא ןריובעג זיא יורפ ןייז לייוו ,לעוואק ןיא טניווועג ראנ ,ןילבול
 ריוא ןוא ןילבול ןיא רעטסעווש ןיימ ןופ עטרבח יד ןעוועג זיא ,עלאס ,רעטסעווש
 ןיב .המחלמ רעשיליופ־שישטייד רעד ןופ דורבסיוא ןטימ ,טאטש רעד ןופ ןפאלטנא
 רעד .ןעניווו ייז ייב ןענעק לעוו׳כ יצ ,טגערפעג ןוא סנאמרעבליז יד וצ קעווא דיא
 ןוא דיא .רעדגיק יירד טאהעג ןבאה ןיילא ייז םגה ,רעוויטיזאפ א ןעוועג זיא רעפטנע

 .טייקמעראוו עקידהחפשמ טליפעג טראד ןבאה עלענוז ןיימ

 ־אטסיל רעד ףיוא עטתיבה־לעב עקידרעלרפ ןיימ טימ טריקינומאק דיז באה דיא
 טבוז יקסרישאק־ןעימאק ןופ עשאב זא ,ןבעגעגרעביא רימ טאה יז ןוא סאג עוואדאפ
 דיז קראטש ןוא קעווא טראד ךיא ןיב .ריא ייב ןייז גאטייב ןגראמ טעוו יז ,דימ
 א ןוא רעקוצ אליק 5 טכארבעג רימ טאה יז .עשאב רעקיצראה רעד טימ טיירפעג
 ,רעקוצ ןעזרעד טאה עטתיבה־לעב ןיימ זא .דניק ןראפ ךעלעדניוו ףיוא דעלייל סיורג

 .לקיטרא סאד אטשינ ללכב זיא בוטש ןיא ריא ייב זא ,ןגאלקאב דיז ןביוהעגנא יז טאה
 ןבעגעגקעווא ןוא דייר עריא טימ ןעמונעגרעביא קראטש דיז באה׳ב זא ,סיוא טזייוו
 לייוו ,גנולדנאה עשיראנ יד טרעיודאב ךיא באה רעטעפש .רעקוצ םעד ןופ טפלעה א

 .דניק ןראפ ןראפש טזומעג באזז׳כ

 ט
 עשיטסידאס ערעייז ןביוהעגגא ייז ןבאה ,ןשטייד יד ךרוד לעוואק ןצעזאב ןטימ
 הריד רעזדנוא ןיא ןענעז גאט ןסיוועג א .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןגעק םישעמ
 יד .ןאמרעבליז םהרבא טריטסערא ןוא ןטנאיצילאפ עשיניארקוא עכעלטע ןעמוקעג
 ןבאה ,ןעגנוימאב עסיורג דאנ .טלפייווצראפ ןעוועג ןענעז ךיא ןוא החפשמ עצנאג
 *טראפס ןפיוא ךיז ןעניפעג ןדיי עקינייא דאנ טימ ןאמרעבליז זא ,טסווורעד דיז רימ

 יוו ,ןעזעג ןוא ןיהא קעווא רימ ןענעז .טקינייפעג ןוא ןגאלשעג ןרעוו ייז ווו ,ץאלפ
 טולב .ייז רעביא דיז ןעוועקעדזיא רעניארקוא טימ ןשטייד ןוא רעבירג ןבארג ןדיי יד
 .ןבראטשעג םהרבא זיא סנגראמוצ .זאנ ןוא ליומ ןופ ןדנווו ענעפא יד ןופ ןענורעג זיא

 ־קערש ןבאה דיא ןוא החפשמ עצנאג יד ,םימותי יירד יד טימ הנמלא עכעלקילגמוא יד

 .טיוט ןייז טבעלעגרעביא ךעל
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 זומ דיי רעדעי זא ,ןעגנונעדראראפ טפעלקעגרעדנאנופ ןעמ טאה טנעוו יד ףיוא
 ןטיבראפ דנאבמערא םעד ןעמ טאה רעטעפש .דוד ןגמ א טימ דנאבמערא ןא ןגארט
 עשידיי עדעי .עציילפ רעד ףיוא עגייא ,טנראפ ןופ עגייא — םעטאל עלעג יד טימ
 ןעמ טאה גאט עלא .עטאל עלעג א טימ ןראוועג טנכייצעג זיא טאטש ןיא גנוניווו
 .ןפורג ןופ יוו ,םידיחי ןופ ןדראמ ןוא םעיצובירטנאק ,תוריזג עיינ ןגעוו טרעהעג

 טאה בור רעד .טעברא וצ קיליוויירפ דיז ןדנעוו וצ ןטאקאלפ דיז ןזייוואב טא
 ןבאה ,טעברא ףיוא קעווא ןענעז סאוו יד לייוו .ןטאקינומאק עשירעראנפא יד טביולגעג
 ןענעז ,ךעלגניי ןוא ךעלדיימ עגנוי עטנאקאב עגיימ ךס א .ןעזעג טשינ ןיוש רימ

 .םיחצור יד ןופ ןעמוקעגמוא

 קערש ןפורעגסיורא ןבאה יעהטנאמ ןוא רענסאק ןריציפא־.ס .ס יד ןופ ןעמענ יד
 רעדעי ןוא ןאיאר ןרעביא ןראפעגמורא ןענעז ייז .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ייב
 געלפ דיא .ןעיירעדרעמ ןוא ןעגנוקינייפ טגאזעגנא טאה לעוואק ןייק רערעייז םוקניירא
 עקימורא ןופ סעטרעיופ עטנאקאב לייוו ,סעטאל עלעג יד ןא סאג ןיא ןייגסיורא טפא

 ־ראפ ייז באה דיא ןוא ןטקודארפ ענעדישראפ ן׳הכלמ וצ טגנערבעג ןבאה רעפרעד
 יד הניק ןטימ ןבעל טפראדאב דאד באה דיא .רעטעברא־ןאב עשיליופ וצ טפיוק

 ־יירפ ןייק טשינראג — ןטנארפ יד ןופ סעיינ עטצעל יד טלייצרעד רימ ןבאה ןקאלאפ
 .ןטערטעגפא רדסכ זיא יימרא עטיור יד תעב ,סיוראפ ןעגנאגעג ןענעז ןשטייד יד .עכעל

 ןעמוקאב באה דיא ויא רעקראפ־טסאפ א ךעלגעמ ןעוועג דאג זיא טייצ רענעי ןיא
 ןבאה ןרעטלע יד .עלהרש לרעטסעווש ןטסגנוי םעד ןוא ןרעטלע עגיימ ןופ ווירב א
 ןטבארט ןעמונעג טסנרע באה ךיא .עווארטסא ןייק ןעמוק קירוצ לאז ךיא זא ,ןבירשעג

 — טעלמעג טשינ זיא עלענוז ןיימ זא ,ןסעגראפ טשינ קיטייצכיילג רעבא ,םעד ןגעוו

 דניק םאד ןעוו ?דניק טשידייעג טשינ א טימ םייח א ןעמוק וצ ךעלגעמ זיא יוו אט
 ןא ,להומ םוצ קעווא ןאגאק עסעפ טימ ךיא ןיב ,ןכאוו 7 רעדא 6 ןעוועג טלא זיא
 דיא .עיצארעפא יד טריפעגכרודא טאה םאוו ,טנעה עקידרעטיצ טימ דיי רעקשטיטלא
 .ןאמ ןיימ ןופ עדייז רעד ןסייהעג טאה׳ס יוו ,ןבואר ןבעגעג ןעמאנ א דניק םעד באה

 .עינאמערעצ עקירעיורט רעייז א ןעוועג זיא םאד

 י
 ,ליש רעד ייב :סאטעג ייווצ לעוואק ןיא ןראוועג ןפאשעג ןענעז 1942 לירפא ןיא

 .עיצאטס־ןאב רעד ןופ טייוו טשינ ,טאטש־יינ רעד ןיא ןוא קראמ ןופ טייוו טשינ

 רעבא .ןייג טלאוועג טאה׳מ אטעג ןכלעוו ןיא ,ןביולקסיוא טנעקעג ןעמ טאה בייהנא ןיא
 דיז ןזומ ,ןטראק־טעברא ןציזאב סאוו ןדיי יד זא ,ןליופאב ןשטייד יד ןבאה רעטעפש
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 ןופ אטעג םעניא — ןטראק ןא יד ןוא ,טאטש־יינ ־ועד ןיא סאוו אטעג םעניא ןצעזאב
 עכעלטע ןופ ףיולראפ ןיא ןריפסיוא טפראדאב ןעמ טה הריזג יד .טאטש־טלא רעד
 עצנאג ןדיישעצ ןבילוצ סאאכ ןוא קינאפ ,המוהמ יד ןלעטשוצראפ ךיז זיא׳ס .העש
 ןעגנובעלרעביא עשיגארט ךס א טימ גאט רעכעלקערש א ןעוועג זיא סאד .תוחפשמ

 .לעוואק ןיא ןדיי עכעלקילגמוא יד ראפ

 ,טאטש־טלא רעד ןיא ןייג טפראדאב דניק ןטימ ךיא באה ;גנונעדראראפ רעד טיול

 ־יינ רעד ןיא אקווד ןביילב וצ ןלאפעגנייא זיא רימ סאוו ראפ טשינ סייוו דיא ראנ
 טזאלראפ דיז באה דיא .עטראק־טעברא ןייק טאהעג טשינ באה דיא םגה ,טאטש
 ־וצ לייוו ,ןורכז ןיא טצירקעגנייא טוג רימ זיא טכאנ יד ןוא גאט םענעי .לרוג ןפיוא

 עכעלקערש יד טאהעג ןיוש רימ ןבאה ,טניישעגפיוא טאה ןוז יד רעדייא דאנ ,םנגראמ
 דלאב .טעגרהעגסיוא ןעמ טאה טאטש־טלא רעד ןיא ןדיי רעטנזיוט יד זא ,העידי
 ־עירא ,קראמ ןפיוא ןבירטעגפיונוצ ייז ןעמ טאה ,אטעג םענעי ןיא ןעמוקנא ןכאנ
 וצ טריפעגקעווא ,ןעגגוסישאב ןוא ןעיירעלדיז ,פעלק טימ םאטיוא־טסאל ןיא טגאיעג
 ןסאשעגסיוא ןעמעלא רעבירג עטיירגעגוצ רעירפ ןיא ןוא טאטש רעד רעטניה ןדמאז יד
 רעדניק ׳ןעיורפ ,רענעמ — ןדיי טנזיוט ןעצ א זא ,טצאשעג טאה׳מ .רעוועגנישאמ טימ

 .ןשטייד ןוא רעניארקוא יד ךרוד ןראוועג טכארבעגמוא ןענעז

 .לעוואק ןיא עיצקא־ןסאמ עטשרע יד ןעוועג זיא סאד

 טאטש־יינ רעד ןיא אטעג ןופ ןדיי יד ןעמ טאה רעטעפש טייצ רעצרוק א טימ
 ־פא ןעוועג טראד זיא׳מ םגה .אטעג ןטרידיווקיל ןיוש םעניא ןייגוצרעביא ןליופאב
 ןוא הייל יד ןופ טדערעגפא ןיוש ,טיונ ןוא רעגנוה ןטילעג ,טלעוו רעד ןופ ןטינשעג
 יד ןיא המקנ ןעמענ ןוא ןבעלרעביא זגעוו ןדייר טרעהעגפיוא טשינ ןעמ טאה ,ןייפ

 .ףוס ןשיגארט ןוא ןלענש ןייז טאהעג טאה אטעג רעטייווצ רעד ךיוא רעבא .םיחצור

 אי
 ייווצ זא ,גנאלק א טיירפשראפ דיז טאה ,1942 ילוי שדוח ןיא גאט ןסיוועג א
 ןדיי ןבאה .לעוואק ןיא ךיז ןעגיפעג ,לעטנאמ ןוא רענטסאק ,ןריציפא־אפאטסעג עכיוה
 .ןעגנוסישרעד ןוא גנולדיזסיוא — טגיימ סאוו ,עיצקא ןא ךיז טיירג סע זא ,ןענאטשראפ

 ־אב טיירגעגוצ סנטייצאב ךיז טאה רעניווונייא־אטעג יד ןופ לייט רעסיורג רעייז א
 ןעמאזאב ,דניק ןטימ דיא .םרעקנוב ,סעטאיצאפ ,סרעלעק ,רעמעדייב ףיוא — ןשינעטלעה
 ןוא ןעיורפ ,רענעמ קיצנאווצ א ,ערעדנא ןוא ןאגאק ,ןאמרעבליז תוחפשמ יד טימ
 ,עטרעטאמעגסיוא ,עקירעגנוה ,עקיטשרוד — םעדיוב א ףיוא ןטלאהאב דיז ןבאה ,רעדניק
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 יד ןגארטעגסיורא ןעמ טאה טכאנייב טשרע .חמש ןוא טפאשגנע ןיא טסערפעגפיונוצ
 סאג ןופ טרעהעג טייצ עצנאג יד ןבאה רימ .ןטייקניירמוא יד טימ פעט ןוא םילכ־טכאנ
 עכעלקילגמוא יד טפעלש ןעמ יוו ןעזעג סענוראפש יד דיוד תא ןעיירעסיש ,ןעיירשעג
 ־אשזעג טינ רעניארקוא יד ןבאה ייברעד .ןשינעטלעהאב ןוא ןעמייה ערעייז ןופ ןדיי

 .ןעיירעלדיז ןוא פעלק ןייק טעוועל

 ץימ וצ טסערפעגוצ ,טבעה יד ףיוא ןטלאהעג דניק םאד דיא באה טייצ עצנאג יד
 קראטש א רימ ןרעה טכאנראפ לאמנייא .טנייוועג ךס א טאה עלענוז סאד רעבא ,טסורב
 רעניארקוא ןייא ןופ דייר יד דיו ןגארטרעד ןרעיוא ערעזדנוא וצ ןוא טנאוו ןיא ןפאלק

 :ןטייווצ םוצ

 טנאוו יד ןכערבפיוא ,קאה א ןעגנערב רימאל .דניק א ןעגייוו טרעהעג באה ריא —
 ...םעדישז יד ןפאב ןוא

 .טרעקעגמוא טשינ דיו רעמ רעבא ,קאה א ןעגנערב קעווא ןענעז ייז זא ,הרבס א

 וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבאה ,רימ טימ ןטלאהאב ןעוועג ןענעז טאוו ןשטנעמ יד ראב
 ןעניפעג חמ דיא ,ןעגנערבמוא ייז טעוו דניק םעבופ ןייוועג סאד זא ,תונעט ןבאה

 .טהנעטעג ייז ןבאה — ךעמוקמוא עלא רימ ןלעוו ריד בילוצ״ .געווסיוא ןא

 ־בייא טינ ראט ןעמ זא ,ןענאטשראפ באה דיא דיוא ןוא טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא׳ס
 ייז ןבאה הנעט א דאנ .דניק ןטימ ךיז ןעוועטאר וצ ידכ ,סנבעל ליפ יוזא ןלעטש
 ץעמע ."רעדרעמ יד ןיא המקנ ןעמענ וצ ידכ ,ןבעל ןביילב ןלעוו רימ" זא ,טאהעג
 ןקיטשרעד יוזא יוו ,גנוגעוואב א טכאמעג ייברעד ןוא לכיט א טגנאלרעד רימ טאה
 ...טכער ןבאה ןשטנעמ יד זא ,טליפעג דיא באה ןייזטסווואברעטנוא ןיא .דניק סאד

 ־רעד טימ רימ ףיוא טקוקעג ןבאה ןרעטלע ערעייז ןוא רעדניק ענעסקאוורעד רעמ יד
 :קנאדעג א ןפאלעגכרוד רימ זיא .ןעגנוארד ןא רעבא ,דיילטימ טימ וליפא ,גנוטראוו

 ? דניק ןגייא ןיימ ןופ רעדרעמ א ןייז ךיא ףראד

 :יירשעג א ןסירעגסיורא רימ ייב ךיז טאה לאמא טימ

 ...ןענאדנופ קעווא ייג ריא ."!דניק ןיימ ןעגנערבמוא טשינ לעוו ךיא —

 בי

 םעדיוב ןפיוא גנאגניירא םעד וצ רעטייל א טלעטשעגוצ דעוו טאה טכאנ ןטימניא
 ןעוועג ויוש זיא זיוה סאד .שינעטלעהאב יד טזאלראפ ןבאה דניק ןטימ דיא ןוא
 .רעטצנעפ ןוא ןריט עטלארפעגפיוא טימ — ןעגנוניווו יד ׳ןדיי ןופ טקידיילעגסיוא

 לייוו ,געט עכעלטע ןביילב וצ ןזיוואב טראד ןוא הריד רעקידייל א ןיא ץירא ןיב ךיא
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 סאד .ראי א ןעוועג טלא טלאמעד זיוש זיא טאוו ,דניק ןראפ ןסע ןעגיפעג ךיז טאה׳ס
 .סעקפישט החפשמ רעד ןופ גגוניווו יד ןעוועג זיא

 טייצ ןופ דיא באה ,זיוה םעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא סאוו געט עכעלטע יד ראפ
 ־סיורא ןוא טקעדטנא ייז ןבאה םיחצור יד טאוו ,ןדיי ןופ ןעיירשעג טרעהעג טייצ וצ
 ,טייקליטש א םורא טשרעהעג טאה ןגראמירפ ןסיוועג א ןעוו .סרעקגוב יד ןופ טפעלשעג

 סיורא דניק ןטימ ךיא ןיב .רעביראפ זיא עיצקא יד זא ,טלעטשעגראפ ויז ךיא באה
 דיז זאל ריא .ןקראפ ןכיוה א טימ טמיוצעגמורא ןעוועג זיא טאוו ,אטעג ןופ סאג ןיא

 :שיניארקוא ףיוא יירשעג א םיצולפ טרעהרעד ראב ,רעיוט םוצ קעווא

 !טלאה :שטייד ףיוא דאנרעד דלאב ןוא — (?וטסייג ןיהאווו) ?שידיא אדוק —

 .(!ןייטש ביילב)

 ןרעכיז א ףיוא ןעייג דניק ןטימ דיא זא ,טכארטעג דיא באה טנעמאמ םעד ןיא
 :שיליופ ףיוא רעניארקוא םוצ דיא גאז .טיוט

 .זייגוצטימא יווא יוו טשינ סייוו ןוא רעהא ןעמוקעג ןיב דיא —

 ןייב וצ טלעפאב ןוא רעיוט םוצ געוו םעד רימ טזייוו ןאמכאוו רעשיניארקוא רעד
 יאדווא ןענעז ,רעניארקוא רעד ןוא שטייד רעד ,עדייב זא ,טכארטעג באה דיא .ןיהא

 ...טרוכישעגנא טוג

 ןפיוא ןידש דיא ןיב טא .אטעג ןופ סיורא לענש ןוא טגלאפעג םיא באה דיא
 ווו רעבא .טאטש ןיא דיא ןיב טציא ראב .זיוהטכעש םוצ טריפ רעכלעוו ,געוו־טפיוה
 עדעי רעבא ,ןשטנעמ ןייק טעמכ טשינ טעז׳מ ,קידייל ןענעז ןסאג יד ? ןאטניהא דיז
 ,הריד רעשידיי רעקידייל א ןיא ןיידא ךיא ןיב לייוורעד .טיוט רעד טרעיול טונימ

 םוצ ןייגוצ לאז׳כ זא ,קנאדעג א ןייא רימ טלאפ .ןענופעג טשינראג טראד רעבא
 ןופ ןטייצ יד ןיא דאנ טאוו ,רעניארקוא זא ,וואגאריפ ר״ד ,טאטש ןופ רעטסיימרעגריב
 ןגיוצאב זדנוא וצ ךיז טאה רע לייוו ,ןדיי ייב ןעמאנ ןטוג א טאהעג רע טאה ,אטעג
 טלייצרעד םיא ןוא טעניבאק ןייז ןיא ןעמוקעגנא דיא ןיב ןטייקירעווש ןא .ךעלשטנעמ

 דיז רימ ןבאה עדייב ,דניק ןטימ ןבילבעג ,עשידיי א ןיב׳ב זא :תמא ןצנאג םעד
 רימ ףיוא דיז רע טאה ,עטכישעג ןיימ ןרעהסיוא ןכאנ .אטעג ןופ טעוועטארעגסיורא

 :ןגירשעצ

 דיא ?רימ וצ ןעמוקעג וטסיב סעפע טאוו ?ןפלעה ריד ךיא ןעק טאוו טימ —

 ...ייצילאפ רעד וצ ןרינאפעלעט לעוו

 ןפיוא קירוצ טע טגייל רעבא ,טנאה ןיא לביירט־ןאפעלעט םאד עקאט טמענ רע

 :שיליופ ףיוא ,םעכ טימ רימ וצ טגאז ןוא טרא
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 .ןגיוא עניימ ראפ ןעז טשינ רעמ ךיד ליוו׳כ ,ןענאד ןופ ייג —

 -ראפ סיורג ןיא .עטנייווראפ ןוא ענעקארשעגרעביא ןא קעווא םיא ןופ ןיב דיא

 טכוד .חלג םעד ןפארטעג טראד ןוא — רעטסיולק ןיא ןייג וצ ךיא םילשאב גנולפייווצ
 ץימ ןופ טלייצרעד דיא באה םיא דיוא .יקסווארבמאד ןעוועג זיא ןעמאנ ןייז זא ,דיז

 :טגאזעג ןוא טרעהעגסיוא דימ טאה רע .קילגמוא

 ־אלאק עשיליופ יד ןיא קעווא ייג .ןפלעה טשינ ריד דיא זעק ,טאטש ןיא אד —
 ךס ןייק ךיד טעוו׳מ .רעטעברא ןיא טציא דיז טקיטיינ ןעמ ווו ,רעפרעד ןוא סעיג
 ןיא טציא ןבעל רימ .טייצ ערעווש יד ןטלאהוצרעביא ןעז ראנ טספראד ,ןגערפ טשינ

 .ןרעיוד טשינ גנאל טעוו סאוו ׳הפוקת רעשיראבראב א

 טציא .הכרב א טימ געוו ןיא טיילגאבסיורא ןוא ןסעוצפא ןבעגעג רימ טאה רע
 ןעוועג זיא רימ .טקיטכענעג טשינ טגאטעג ווו ,דנו־ענ רעיינ א ןביוהעגנא דיז טאה
 ןבעל ןיימ וצ ןכאמ וצ ףוס א טכארטעג ךיא באה לאמנייא טשינ זא ,טכעלש יוזא
 ןיימ זיא ,דניק ןיימ ףיוא טקוקעג באה דיא ןעוו דאנ .ןשטייד יד ןבעגרעביא דיז ןזא

 .ןבעל ןטימ ןייגוצנא רעטייוו :ןעוועג םולשאב

 גי

 ףיוא ,ןאפעשטש החפשמ רעשירעיופ רעד ייב טעבראעג באה דיא .1942 טסבדאה
 ,לעוואק ןופ יורפ עשיליופ יד ןפארטעג ךיא באה טראד .אקווונאי עינאלאק רעד

 שעוו ןוא ץכעוטנא ןשיוטסיוא ידכ ,ףראד ןיא ןעמוק טפא טגעלפ םאוו ,אקסנישאלאוו
 ־רעד רימ ןיא דיילג טאה יורפ עקיזאד יד .ןטכורפ ןוא רעטופ ,רעייא ,זעק הלימ ףיוא

 סערדא ריא ןבעגעג רימ יז טאה ךאד .טעלמעג זיא דניק סאד זא ןוא עקשידיי א טנעק
 טאה ןיילא סאד .טאטש ןיא םוק ךיא ןעוו ,ןכוזאב יז לאז דיא ןטעבעג ןוא לעוואק ןיא
 רעניארקוא ןוא ןקאלאפ יד לייוו ,טייקיצראהטיירב ןוא טייקטגאוועג ריא ןזיוואב ןיוש
 .דיי םעגעטלאהאבסיוא ןא ןקעדטנא ייז ייב טעוו׳מ ביוא ,טארד ייז סאוו טסווועג ןבאה

 ־ראפ א ןיב דיא ןעוו ,אקסנישאלאוו יורפ יד טכוזאב לאמ עכעלטע באה ךיא
 דימת דימ טאה יז .טאטש ןיא ןעמוקעג עטרעטיבראפ ןוא עטרינגיזער ,עטלפייווצ
 דיוא ןוא ןסעוצפא טגנאלרעד ,טקיטומעג ,טסיירטעג ,סמערא ענעפא טימ ןעמונעגפיוא

 .ךיז ןבעגרעטנוא טשינ ראנ ,טומ דס א ןבעגעגוצ

 טלאמעד ןיב דיא .1943 ץרעמ שדוח ןופ טכאנ עטלאק קידארומ א קנעדעג דיא
 ,אקסנישאלאוו רעד וצ קעווא דיא ןיב .עזאלפליה ןוא עזאלמייה א ,לעוואק ןיא ןעוועג

 ןיא ןצעזוצקעווא דיז ןסאלשאב ןוא ריט ריא ןיא ןפאלקוצנא טגאוועג טשינ רעבא
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 ןוא יזרפ רעקיצראה רעד ןופ ריט יד ריז טנפע םיצולפ .דניק עלעציפ ןטימ ראדיראק
 רעד ןיא טפאכעג לענש ךיז באה דיא .םיורא טראד ןופ ןעייג טיילעגנוי עכעלטע
 יורפ יד .בוטש ןיא ריא וצ ןיידא דיילג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז ,עיצאוטיס רענעפאשעג

 (ראי 17 — רעטכאט יד ,ראי 20 — ןוז רעד) רעטכאט ןוא ןוז ריא ןוא אקסנישאלאוו

 ־וצ רעוו טאה םיוק לייוו ,טיזיוו רעטכירעגמוא רעד ןופ ןקארשעגרעביא ויז ןבאה
 רעד — ףארטש־טיוט טארדעג עלא ייז ואד טאה ,רימ ןגעוו ןשטייד יד ןגארטעג
 ,דניק ןטסגנוי ןטימ רעמיצ ןטייווצ א ןיא ןפאלשעג ןיוש זיא סאוו) ןאמ ריא ,יורפ

 יורפ יד טאה ייווצ־טובימ א דאנ ראנ .ןיז עטגאמרעד ייווצ יד ןוא (טלא ראי 5
 :רעדניק יד וצ ןפורעגנא דיז אקסנישאלאוו

 אד ןלעוו דניק ןטימ יורפ יד לייוו ,םירבח ערעייא וצ ןפאלש טייג ,רעדניק —
 ...ןקיטכענרעביא

 סאד ראנ .לעפאב אזא ןופ טניוטשרעד ןבילבעג ןיב ,ןיז יד יוו רעמ רשפא ,דיא
 ־עלעג ןכעלשטנעמ א ףיוא ןפאלשעג דניק ןטימ ריא ןיב טבאנ ענעי זא ,עטסקיטכיוו
 טאה ,יורפ רעשלארעה רעקיזאד רעד ראפ גנונעקרענא ןוא גנורעדנווואב ןיימ .רעג

 .ץענערג ןייק טאהעג טשיג

 תועידי עטצעל יד טלייצרעד רימ ןאמ ןטימ יז טאה ,קיטשירפ םייב ,סנגראמוצ
 קירוצ דיז ןעלצ טציא .גנורעדנע עלאקידאר א ןעמוקעגראפ זיא׳ס ווו ,ןטנארפ יד ןופ
 רעד ןופ ראסערגא םעד םיורא טסיוטש ןוא טריקאטא יימרא עטיור יד תעב ,ןשטייד יד

 .עיראטירעט רעשיטעיוואס

 דיז טאה עיצאוטיס ןיימ רעבא ,סעיינ עקידנעיירפרעד ןעוועג עקאט ןענעז םאד
 ןבעגרעביא ךיז לעוו׳כ זא ,טרעלקרעד וליפא ייז באה ךיא .טרעדנעעג טשינ טימרעד
 קראטש דימ ןבאה ייז .זאלסגגונעפאה זיא עגאל ןיימ לייוו ,טנעה עשישטייד ןיא

 לקעפ א ןבעגעגטימ ןוא ףראד ןפיוא ןייגוצקירוצ טהצעעג ,טירש אזא ןופ טדערעגפא
 רעייז ןופ (ןפורעג םיא טאה׳מ יוו ,קעשיר) ןענבואר ראפ לדנטלאפ א ןוא ןסע
 ,דאנ טרפב ,ןצראה ןיא גנונעפאה טימ קעווא טראד ןופ ןיב ךיא .עלעגנוי ןקיראי־5

 .טאטש רעד רעטגיה רעטעמאליק עכעלטע טיילגאב ךימ טאה אקסנישאלאוו יורפ יד זא

 ןוא שזארוק ןבעגעגוצ טאה ,ןטייצ ערעטצניפ ענעי ןיא ןקאלאפ ןופ גנויצאב אזא
 .ןשטנעמ עטוג ףיוא ןפארטעגנא דאד באה דיא — הנומא

 די
 ־רעד ךס א טזאלעג דאנ ךיז טלאוו עניימ ןעגנובעלרעביא עקידרעטייוו יד ןגעוו
 דאנ ןוא טעוועטארעגפא ךיז ןבאה ןוז ןטימ דיא — עטסקיטכיוו סאד רעבא .ןלייצ
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 יד עז) .דניק רעזדנוא ןופ רעטאפ ןוא זאמ ןיימ טימ ןפארטעג ריז ריוא המחלמ רעד
 .(סואהקע אשימ ןופ גנולייצרעד

 ןבאה טאוו ןשטנעמ עטוג יד ןכוזפיוא טפראדאב דיא באה ,המחלמ רעד דאנ
 ןעד דיז טזאל דאנ — ןעניולאב ןוא ןעקנאדאב ייז ,ןטייצ ערעווש יד ןיא ןפלאהעג
 עכעלרעהפיואמוא דס א דאנ ,1984 ראי ןיא טשרע ? טייקיליותעפפא אזא ראפ ןעניולאב
 ןכוזוצפיוא ןעגנולעג רימ ,ץיירק ןטיור ןשיליופ ןופ ףליה רעד טימ זיא ,ןעגנוימאב
 ןעמוקאב םילשורי ןיא םשו די ןופ יז טאה 1985 ראי ןיא ןוא — אקסנישאלאוו יודפ יד

 .םלועה תומוא ידיסח יד ןופ ענייא יוו גנונעכייצסיוא יד

 .1945 ,דישזטלאוו ןיא ,עשמליט עניזו!? רעייז טימ ,םואההע דראשיר ןוא אשימ ,עינארב

 .1945 ,רי׳ובלווכ ,ה׳צליט הדוד־תפו םואהויא דרשיר סנכו השימ ,הינורט
 81-01118, *118118 1*4(11 800 א10118ז(1 80(1 7ץ1018 £011118118, 001181116.
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 תומחלמ־טלגחו ייווצ טבעלעגרעביא

 תיבלעמ / סואהקע (אשימ) לכעמ

1 

 טפאכעגמורא ןעוועג זיא עפארייא ץגאג טעמכ ןעוו ,1915 ראי ןיא ןריובעג ןיב׳כ
 ךיא .עווארטסא לטעטש רעזדנוא טכיירגרעד ךיוא טאה עכלעוו ,הפירש־טלעוו א טימ
 ןיימ זיא געוו ןפיוא .טאטש ןופ ןפאלטנא זיא׳מ ןעוו ,טכאנראפ קיטיירפ א קנעדעג
 עלא זא ,טגאזעג םיא ןוא ,רעטסוש א ,רעצנערק לדנעמ ןופ בוטש ןיא ןיידא רעטאפ

 ךיז ןעיצ סעקיוועשלאב יד .לטעטש םאד ןזאלראפ ךיוא רע ףראד אט ,ןפיולטנא ןדיי
 לדנעמ רעבא .ןא ןעמוק םעצוואכאלאב ןוא ןטאדלאס ערעייז טימ ןקאילאפ יד ןוא קירוצ
 ןוא געוו ןקידרעטייוו ןיא ריז ןזאל רימ .גנוניווו ןייז ןזאלראפ טלאוועג טשינ טאה
 .עלאדאטס א ןיא טקיטכענעג טאה׳מ ווו ,יקנאלדעי לפרעד א ןיא טלעטשעגפא ךיז טשרע

 טשראפעג גנאל וצ טשינ ,ןטאדלאס עשיליופ טלגנירעגמורא זדנוא ןבאה ירפ ץנאג
 טלעטשעגסיוא רענעמ יד טאה׳מ ווו ,דלאוו ןטייוו טשינ םעד ןיא ןבירטראפ ךאנרעד ןוא
 גנאלק א לייוו ,רעטשרע רעד ןענאטשעג זיא רעטאפ ןיימ טאוו ,לאפוצ א .ייר א ןיא
 ענעדאלעגנא טימ ןענאטשעג ןענעז רענלעז .ןעגנערבמוא עלא טעוו׳מ זא ,ןעוועג זיא
 ןעיורפ ,רענעמ יד ןופ ןעיירשעג ןוא ןייוועג סאד .לעפאב א ףיוא טראוועג ראנ ,ןסקיב
 ־ער ייז ןבאה טייצנשיווצ ןיא .ןסעגראפ טנעקעג טשינ לאמנייק ךיא באה רעדביק ןוא
 ,טלעג ןענופעג ייז ןבאה ,סישזא עיש ,ןדיי יד ןופ םענייא ייב .םענייא ןדעי טרידיוו

 ייז טאה ריציפא ןא טשרע .ךעלריפאפ ענירג יד ףיוא טנעקעגסיוא טשינ דיז רעבא
 ראפ ןעמוגעגוצ סאד רענלעז יד-ןבאה .ןראלאד רענאקירעמא ןענעז םאד זא ,טגאזעג
 ןייק עקירעמא ןופ ןעמוקעג קירוצ גירק ןופ ךורבסיוא ןראפ זיא םישזא עיש) .ךיז
 לטיב א וצ ןגאלשרעד ךיז ןוא ןבעל בלאה א טעבראעגפא טאה רע ווו ,עווארטסא
 ןרעוו טזומעג רע טאה ךאנרעד .ןעמונעגוצ ץלא םיא ייב ןעמ טאה אד ןוא — ןראלאד
 סאוו ץלא ןעמונעג ןוא ןעמענייק טזאלעגכרוד טשינ ןבאה רענלעז יד .(רעדעב א
 ןוא — ןטערטוצפא טלעפאב ןוא ריציפא ןא ךיז טזייוואב םוצולפ .טגאמראפ טאה׳מ

 .ןראוועג לוצינ רימ ןענעז יוזא

 רעוואמישטשיא יד קידנעייגברודא .עווארטסא ןייק טרעקעגמוא ךיז רימ ןבאה קיטנוז
 רעלעק ןופ לריט םאד .רעצנערק לדנעמ ןופ בוטש ןיא ןיירא רעטאפ ןיימ זיא ,םאג
 .טולב עשזולאק א ןיא רענעכאטשעג א ןגעלעג זיא רעטטוש רעד ןוא ןפא ןעוועג זיא
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 דאנ טאה רעטרע עקיגייא ףיוא ןוא טנערבעגפא ןעוועג ןענעז רעזייה עשידיי ךס א
 ןוא רעסאוו ןגארטעג ןבאה סרעניווונייא דאנ ןוא חלג רעד .הפירש יד טעוועשובעג
 טאה חלג רעבלעז רעד ,בגא .ןשעל ןפלאהעג ןבאה רימ דיוא .רעייפ סאד ןשאלעג
 סעצוואכאלאב יד ןזיוועגנא ןבאה ןקאילאפ ןעוו ,רעגאב שיבייל דיי םעד ןטלאהאבסיוא
 ןבאה ייז ןעוו ,רעטצנעפ ןברוד ןעגנורפשעג ויא דיי רעד .סיוא ךיז טלאהאב רע ווו
 םיא ,חלג ןיא ןעוועג םקונ דיז ןבאה םיחצור יד .ןפאלטנא זיא ןוא טקעדטנא םיא

 .ןגאלשעג ןוא םיוב א וצ ןדנובעגוצ
 .םייה רעד ןופ ןוא לטעטש ןופ גנורענירעד עטשרע ןיימ זיא סאד זא ,ןיימ ךיא

 .ןיז ריפ ןוא רעטכעט ריפ :רעדניק טכא ןופ החפשמ עסיורג א ןעוועג ןענעז רימ
 ,למעל ׳לדיי־עיש ,האל־הכלמ ,עדניה־הרובד :ןעמענ יד ייב ןענעבערסיוא עלא לעוו׳כ

 טאה׳מ יוו ,סלכעמ לסאי ,ה״ע רעטאפ ןיימ .לדנעמ ןוא עלהווח ,עדלאג ,(דיא) לכעמ
 ןריובעג זיא ,םירמ רתסא — עמאמ יד .קינרעמעשט ןופ טמאטשעג טאה ,ןפורעג םיא
 רעדא ,רעטכאט סלכעמ ןבואר יוו טנאקאב ןעוועג זיא יז .עווארטסא ןיא טבעלעג ןוא
 ןשידיי םענעראוועג קנארק א וצ ןפורעג טפא ריא טאה׳מ לידו ,"עקרעשטלעפ יד"
 ןרעטלע יד .רעטקאד א ןלעטשאב ףראד׳מ יצ ,טנקספעג םע טאה יז ןוא רעניווונייא
 יד ייב .ךיש ןוא עירעטנאלאג ,רעדעל טפיוקראפ טאה׳מ ווו טפעשעג א טריפעג ןבאה
 זיא ןיהא לייוו ,("עצראווש יד וצ") ׳ךינראשט אד" ןסייהעג םארק יד טאה ןקאילאפ

 ,טפעשעג ןופ רעמיטנגייא יד יוו יוזא .טפראדאב טאה׳מ טאוו ןפיוקנייא ןעגנאגעג ןעמ

 ־וצ רעד ןראוועג ןריובעג ןופרעד זיא ,ראה עצראווש טאהעג ןבאה רעדניק עלא יוו

 ..."עמריפ" רעד ןופ ןעמאנ

 טנרעלעג באה דיא :רדח ןופ דאזיפע אזא טצירקעגנייא ךיז טאה ןורכז ןיימ ןיא
 ,םהרבא ןוז ץיז ןדערוצוצ טסולגראפ רימ ךיז טאה .ןסעכ א דמלמ א ,חנ השמ ןיבר םייב

 זיא סאד יוו יוזא .ןאטעג ןוא טדערעג .ןדאבסיוא ןוא ךייט םוצ ןפאכוצ קיז ןלאז רימ
 ןוא שיט ןגנאל םייב טלעפ דעוו ,טפאכעג ךיז יבר רעד טאה ,ןענרעל ןטימניא ןעשעג
 טזאלעגקעווא ךיז טאה רע .ם׳טישכת ייווצ יד ןעניפעג טעוו רע ווו ,ןענאטשראפ ךיילג
 .םייה א קירוצ קעווא ןוא עדייב זדנוא ןופ ץכעוטנא םאד ןעמונעגוצ ,ךייט גערב םוצ

 ימוא דיז טאה יבר רעד םאוו טימ טקרעמאב טאה ןיציבר יד סאוו ,ןעשעג זיא סנ א
 םישובלמ יד םיא ייב ןעמונעג תקולחמ רערעווש א דאנ טאה יז ןוא ךייט םענופ טרעקעג
 ןוא ענעקארשרעד ,עטעקאנ ןענאטשעג ןענעז רימ ווו ,ךייט םוצ טגנערבעג ייז ןוא

 .עטנייווראפ
 רעקידובכב א ןעוועג זיא ,דארגאניוו סלכעמ ןבואר ,דצ סעמאמ רעד ןופ עדייז רעד

 טפעשעג א טאהעג ןבאה רימ .עווארטסא ןיא רענעריובעג א ,לטעטש ןיא תיבה־לעב
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 עלא ןבאה רעדירב עניימ תעב .סאג רעוועשטראפ רעד ףיוא טניווועג ןוא קעניר ןפיוא
 ןעוועג זיא בוטש רעזדנוא .לוש ןיא טנרעלעג ןרעטסעווש יד ןבאה ,רדח ןיא טנרעלעג
 באה ראי 14 זיב ןוא דיסח דערעג רעטסווואב א ןעוועג זיא עטאט רעד ,עזעיגילער א

 .עלעקטאפאק ןוא לטיה עשידיי א ,תואיפ עגנאל ןגארטעג ךיא

2 

 סנליופ ןופ ןראי עטשרע יד יוו ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ ראי 2 עטצעל יד
 טשינ .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ראפ ערעווש רעייז ןעוועג ןענעז ,טייקיגנעהפאמוא

 טשינ ריוא ןענעז ןעגנוגנידאב־ןיווו יד ןוא טעז רעד וצ ןסע וצ ןעוועג זיא דימת
 ףליה רענאקירעמא יד טשינ ןעוו .טקנערקעג ןבאה ןשטנעמ .עטסעב יד ןופ ןעוועג
 ןעלסעק יד קנעדעג ךיא .רעטיב ראג זיב ןעוועג עגאל יד טלאוו ,ןדיי ערעזדנוא ןופ
 ,טפוטשעג ךיז טאה םלוע רעד ןוא סאג וטימניא טלעטשעגסיוא טאה׳מ עכלעוו ,פוו טימ

 .טלייטעגוצ טאה׳מ עכלעוו ןטקודארפ ענעקורט רעדא ,פוז לסיב א ןעמוקאב וצ ידכ

 טבאמעגפיוא קירוצ ןבאה םירחוס .טריזילאמראנ סאד ריז טאה טייצ רעד טימ ראנ
 ןראוועג לוצינ ןענעז סאוו ,ןעיירעבראג יד גנאג ןיא טזאלעג ןוא ןטפעשעג רערעייז
 יד ןופ ןעוועג עווארטסא זיא ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ .ןליורג־המחלמ יד ןופ
 ןפיוקוצנייא ןאטעג םענ א ריז טאה עדייז ןיימ .ןטנעצודארפ־רעדעל עטסנעעזעגנא
 טאה רע יוו ,ןליופ ןיא טעטש ךס א רעביא טריפעצ ייז ןוא רעדעל עטעבראעגסיוא יד
 ־אמיר ,םרעכאמנצלעפ ,סרעדיינש ,סרעטסוש עקידלטעטש .1914 ראי ןראפ דאנ ןאטעג
 ןוא טעברא רעד וצ ןעמונעג ריז ןבאה ,תוכאלמ־ילעב ערעדנא ןוא סרעכאמטליה ,סער
 עסיורג יד ןזייפשאב קידנליוו ,ץנעטסיזקע רעייז ראפ לגנארעג ןרעווש א טריפעג
 ךס א עקאט ןענעז .ןבעגעגנייא סאד ריז טאה םענייא ןדעי טשינ רעבא .סעילימאפ
 ,עוועצראפ ןיא הסנרפ ןכוז טזאלעג ריז ןוא לטעטש סאד ןזאלראפ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג

 *עמא־ןופצ ,ליזארב ןיא — םיל רבעמ ריוא ןוא שזדאל ,עשראוו ,ןילבול ,וואטרעוועל

 .עיגלעב ןוא דיירקנארפ יוו ,רעדנעל עשיעפארייא עכלעזא ןיא יצ ,עניטנעגרא ,עקיר

 .ןפמורשעגנייא ןראוועג עווארטסא זיא ,גנורעדנאווסיוא רעד בילוצ זא ,ריז טייטשראפ

 ,לוע ןא ראנ ריז ףיוא ועמונעג טנגוי יד טאה ,הסנרפ ןופ לוע ןטימ ןעמאזאב

 ןופ עגאל יד — אלימב ןוא ,טלעוו יד ןרעסעבסיוא יוזא יוו — ןרעסערג א רשפא
 ־ינאגרא ,ןעייטראפ ענעדישראפ .לטעטש ןיא לארשי ינב וניחא ןופ ןוא קלאפ ןשידיי
 ןטסינויצ :ענערא רעכעלטפאשלעזעג רעד ףיוא ןזיוואב ריז ןבאה ןפורג ןוא םעיצאז
 ־ייטראפ עטסערג יד ראפ ןטלאהעג ריז ןבאה סאוו ,ןטסידנוב ,ןעגנוריטאש עלא ןופ
 ־רעבאטקא יד טרעטסייגאב טאה׳ס ןעמעוו ,ןטסינומאק ;סאלק־רעטעברא ןופ םרעקיד
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 .טייקיטעט א ןריפ ןביוהעגנא ןבאה ןעייטראפ עזעיגילער ריוא .דנאלסור ןיא עיצולאווער

 .לטעטש ןופ טנגוי עשידיי בור םעד ןעמונעגמורא טאה ןייראפ־רוטלוק רעגעפאשעג רעד

 ־עגפיונוצ דיז ןענעז רעטעברא ווו ,ןייראפ ןלענאיסעפארפ א טאהעג ריוא ןבאה רימ
 ־סטעברא ןוא ןעגנוכיירגרעד ,ורפא ,ןיול ןופ ןעמעלבארפ ערעייז טלדנאהאב ןוא ןעמוק
 ־רעטעברא יד ףיוא גיוא ןא ןטלאהעג טאה ייצילאפ יד זא ,ךיז טייטשראפ .רעטרע
 ־רוטלוק ןיא יצ ,ןייראפ ןופ לאקאל ןיא סעיזיווער טריפעגכרודא טפא ,סעיצאזינאגרא
 ראפ ףמאק ןוא ןלאעדיא עריא ןופ טנגוי יד ןטלאהעגפא טשינ טאה סאד רעבא .בולק

 .ןגראמ ןרעסעב א

3 

 ,קידנעטשבלעז ןרעוו וצ טסולגראפ רימ ריז טאה ,הווצמ־ רב ןיימ דאנ ייווצ־ראי א

 ףיוא טנגעגאב ךיא באה טכערמוא ליפ וצ .םייה רעד ןופ קיגנעהפא רעמ ןייז טשינ
 דיישרעטנוא רעקיזיר רעד ןגיוא יד ןיא ןפראוועג ךיז טאה ןטסניימא .טירט ןוא טירש
 רענעפורעג יוזא ןא ןופ דניק א יוו טנבעראפ דיז באה ךיא םגה .ךייר ןוא םערא ןשיווצ
 קעווא דיא ןיב ,סיורג יוזא ןעוועג טשינ ןענעז הסנרפ תוגאד יד לייוו ,םייה רערעסעב
 קילב רעד זיא ,ןעטעברא ןא טבייה ןעמ זא .רעלאטס לקנאי ייב דאפ א ןענרעל ךיז
 ,וויטקעלאק א וצ ןרעהעג דיוא ןיוש דיז טליוו טלאמעד .רערעדנא ןא ראג ןבעל ןפיוא
 יד ןופ עיצאזינאגרא־טנגוי יד ,ר״תיב ןיא ןיירא טערט דיא .טפאשלעזעג א ןיא ןייז
 .ןארפאש לבייל ןוא ןאמצראוו טריפעגנא טלאמעד ןבאה׳ס רעכלעוו טימ ,ןטסינאיזיווער

 רעטנוא .ןטלאהעגגא טשינ גנאל טאה עיצאזינאגרא רעד וצ טייקירעהעגנא ןיימ רעבא
 רעד ןיא ןא דיז דיא םילש ,לענאבראבא עקרתסא ןוא רעבאהביל השמ ןופ העפשה רעד
 ־עפס ,ןעגנוגנידאב־טעברא יד יוו יוזא .עיצאזינאגרא־טנגוי רעשיטסינומאק רעלאגעלמוא
 ןעמוקעגנא טכייל ץנאג זיא ,ערעווש רעייז ןעוועג ןענעז ,עכעלטנגוי עשידיי ראפ לעיצ
 ןעמ טאה טעבראעג .ןבעל רעסעב א ראפ ןפמעק ןבייהנא ףראד ןעמ זא ,ןגייצרעביא ייז
 רערעמ זיא רעכעלטנגוי א ,ןעהעש עטמיטשאב ןא ,גנאגרעטנוא־ןוז זיב גנאגפיוא־ןוז ןופ
 ,דניק סאד ןגיוו ןוא ןשאוו ,ןעמיורפיוא :יוו ,ןטעברא־בוטש יד ייב טקיטפעשאב ןעוועג

 ןוא ןטקילפנאק ןעמוקעגראפ טפא ןענעז ןדאב םעד ףיוא .ךאפ סאד ןענרעל םייב יוו
 טימאב דיז ןבאה "לרעמעק" רעזדנוא ןופ םירבח יד .סרעמענרעטגוא יד טימ ןקיירטש
 ־רוטלוק ןיא ןוא קעטאילביב רעד ןיא ,ןייראפ ןלענאיסעפארפ םעניא ןעגנירדוצניירא

 .טסייג ןשיטסינומאק ןיא ןייז עיפשמ קינייוועניא ןופ ידכ ,ןייראפ

 ןפורעג טאה׳מ עבלעוו ,טיילעגנוי עטצעהעגרעטנוא עקינייא לטעטש ןיא ןעוועג
 ,םירבח עקניל יד וצ ,האנש וליפא ,טפאשרענגעק ןזיוועגסיורא ןבאה ייז ."עקראטש יד"
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 ךאנרעד ןבאה דס א .טולב זיב ןגאלשעג ןוא ןלאפאב לאמגייא טשינ ויא׳מ עכלעוו
 .טסאל ר״ד ןופ טכיזפיוא רעשיניצידעמ רעד רעטנוא ,טעב ןיא ןגיל טזומעג

 .טכאבייב קיטשרענאד א ןעשעג זיא סאד .טריטסערא דיא רעוו ראי 18 עניימ וצ

 א ןוא ןרושארב ,ןפורפיוא — רוטארעטיל ענעטאבראפ ןעייל ןוא בוטש ןיא ץיז דיא
 טזייוואב ריט ןיא יוו ,עוועצראפ ןיא טעטימאק־ןאיאר ןופ ןעמוקעגנא זיא עכלעוו ,ךוב
 ןוא בוטש ןיא עיזיווער עגנערטש א ךרודא טריפ רע .טנאיצילאפ רעטרידנומ א ריז
 רעבמעצעד שדוח ןיא ןעשעג זיא סאד .ייצילאפ רעוועצראפ רעד ןיא קעווא ךימ טמענ
 ןיא רעסאוו ןסאגעג ,טקינייפעעג קראטש דימ ןעמ טאה גנושראפסיוא רעד ףיוא .1932
 ךאנ .ןייזטסווואב סאד ןריולראפ באה׳כ זיב ,ליומ סאד ןדנובראפ ייברעד ןוא זאב רעד
 ןיא גנושראפסיוא ןא דאנ וצ רעביא דימ ןעמ טקיש ,ןשראפ שיטסידאס ןופ דאמ א
 ראי 4 ףיוא טפשמראפ דימ טכירעג־זיירק רענילבול סאד טאה 1933 יאמ ןיא .ןילבול
 ןיא יוו יוזא .לייטרוא םעד טקיטעטשאב טאה טכירעג־עיצאלעפא סאד דיוא .הסיפת
 ־םיוא רימ זיא ,עיטסענמא ןא ןגעוו ןסאלשאב גנוריגער עשיליופ יד טאה 1936 ראי

 .ראי 3 ראנ הסיפת ןיא ןציז וצ ןעמוקעג

 ןופ ןקאילאפ ןוא ןדיי ענעדישראפ טימ ןציז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא הסיפת ןיא
 גידוצנטכורפ לווייפ טימ טעדניירפאב סרעדנוזאב ךיז באה ךיא .ךעלטעטש ןוא טעטש
 ־רא ןיא טניווועג טאה׳ר ןעוו ,טרידנאפסעראק רעטעפש םיא טימ וליפא .עלאפא ןופ
 לארעגעג ןקידרעטעפש ןטימ טנעקאב ריוא דיז דיא באה רעמאק־הסיפת ןיא .עניטנעג
 ־ראהראפ — ןייטשרעבליז לבייל ,ןאמגנוי עשאי ,(קאיוושזוי קעשישטנארפ) דלאטיוו

 ראפ טסעטארפ סלא קיירטש־רעגנוה א טריפעג טאה׳מ ןעמעוו טימ ,ןטסינומאק עטעוועט
 .ןאמוד לקנאי רעווארטסא רעד ןעוועג דיוא זיא רימ טימ .ןעגנוגנידאב עטכעלש יד

 ,רוחב ןשידיי א ןופ ,עווארטסא ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא טסערא ןיימ ,בגא

 רעד דאנ .לטעטש סאד טרעדורעגפיוא טאה שינעעשעג יד .םזינומאק ןיא טקידלושאב
 ןוא גיוא םאזכאוו ריא רימ ףיוא טלאה ייצילאפ יד זא ,טליפעג דיא באה גנויירפאב
 ןכאנ .עשראוו ןייק רעבירא ראפ דיא .רימ ראפ ןיילק וצ טציא זיא לטעטש סאד זא

 ,טעברא ןייק טראד קידנענופעג טשינ ןוא ןליופ ןופ טאטשטפיוה רעד ןיא ראי א ןייזפא

 דיא ראנ ,ףיוא טשינ ןדעה תופידר עשיאייצילאפ יד .עווארטסא ןייק קירוצ ךיא םוק
 .טנגוי רעד ןרעלקפיוא ןוא ןריזינאגרא טימ רעטייוו דיז םענראפ

 ,לטעטש ןיא קירוצ םוק ראנ ,עווארטסא ןזאלראפ רעדיוו דיא זומ 1937 ראי ןיא

 .המחלמ־־טלעוו עטייווצ יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןעמ
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 .ןליופ ןלאפאב ןשטייד יד ןענעז ,1939 רעבמעטפעס ןט1 םעד ,ירפ ץנאג קיטיירפ
 ־אס יד ווא ןשטייד יד ובאה ,יימרא רעשיליופ רעד ןופ דנאטשרעדיוו ןכאווש א דאנ
 ץענערג יד יוו ,גוב רייט םעד טמיטשאב ןוא דנאל ןטגיזאב טימ טלייטעצ דיז ןטעיוו
 החפשמ ויימ ןוא ריא באה לאמא טימ .דנאבראפ־וטאר םעד ןוא ךייר ןטירד םעד ןשיווצ
 ןביילב וצ ךעלרעפעג ןעוועג זיא רימ ראפ .עווארטסא רעטריפוקא רעד ןיא ןענופעג ךיז
 .ןעגנויושנא עשיטסילאיצאס עניימ טימ טנאקאב ןעוועג אד ןיב׳כ לייוו ,לטעטש ןיא

 וצ ,גוב טייז רענעי ףיוא זביולקוצרעבירא ריז ורידיצעד החפשמ רעד ןיא עגנוי יד
 .ןטעיוואס יד

 ןוא עמאמ־עטאט טימ טגגעזעג ךיז דיא באה ,רעבמעטפעס ןיא גאט ןסיוועג א
 רימ זא טכארטעג טשינ טאה רענייק רעבא ,רעיורט א ןלאפאב זיא עלא .ןרעטסעווש
 עיגארב ,יורפ עקיטפגוקוצ ןיימ קעווא ריוא זיא רימ טימ .קידנעטש ףיוא דיז ןדייש
 געוו קיטש א טיילגאב זדנוא ןבאה ןרעטלע יד יוו ,קנעדעג דיא .ןילבול ןופ ןאמרעסאוו
 .סנייוועג ךעלרעמאי ןבאה עלא .ךיז ןענעגעזעג סאד ןעמוקעגנא זיא׳ס רעווש יוו ןוא

 טאטש רעד ןיא דניירפ א םעבייז ןופ סערדא םעד ןבעגעג זדנוא טאה רעטאפ סעינארב
 .קסניפ

 ,םופוצ בור רעד — םיטילפ טימ טלופראפ ןעוועג ןענעז ןגעוו ןוא ןעייסאש יד

 דיז דנו־ענ געט עכעלטע דאנ ןבאה רימ .ןרעוואר ןוא רענעגעוו ףיוא לייט רעניילק א
 ןופ גנורעקלעפאב א טימ ,פונק־ןאב רעסיורג א — לעוואק טאטש רעד ןיא ןגאלשרעד
 ,(טנזיוט 18 א) ןדיי ,רעניארקוא ,ןקאילאפ — סרעניווונייא טנזיוט קיסיירד עכעלטע
 ןייז וצ טביולרעד זדנוא ןעמ טאה לעוואק ןיא .טנדראעגנייא ןעוועג טראד ןענעז טאוו
 ןפארטעג ןבאה רימ ווו ,ןליופ ןופ עטריטסערא עשיטילאפ ענעזעוועג ןופ זיוה םעניא
 ןבאה רימ רעבא .תוסיפת יד ןופ ןוא גנוגעוואב רעד ןופ סעטרבח ןוא םירבח ךס א
 ךיז טימ טשינראג טעמכ ןעמ טאה ,עווארטסא ןופ קעווא זיא׳מ ןעוו לייוו ,טיונ ןטילעג
 .רעטניוו רעד ןא ךיז טקור אד ןוא .ץכעוטנא םעראוו ןייק — רקיע רעד ,ןעמונעגטימ

 ־קירוצ — ןעוועג זיא געווסיוא רעד .טאהעג טשינ דיוא דיא באה ןפיוק וצ טלעג ןייק
 ןייק ןאב רעד טימ ראפ ךיא ,עווארטסא דאנ ריז דיא זאל רעבמעצעד ןיא .םייה א ןייג
 עיאש רעביוט רעד ,ןשיטעטש א דיא ףערט ,לאזקאוו ן&יוא קידנעמוקרעבירא .קסירב
 טאה רע .דנאלסור ןיא ןשינעבעלרעביא ענייז רימ טלייצרעד רע .(ןוז סרעמיר םהרבא)
 קירוצ ןסאלשאב רע טאה ,(רעמיר) דאפ ןייז ייב טעברא ןייק ןעניפעג טנאקעג טשינ
 ןופ םארטשרעסאוו םענכאש לקנאי ןפארטעג דיוא באה ךיא .עווארטסא ןייק ןראפ וצ
 ענייש ייווצ ןוא יורפ ןייז עניארקוא־ברעמ ןיא טזאלעגרעביא טאה רע .עווארטסא
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 ןלעיצעפס א ןעגנודעג ןבאה רימ .טנעקעג טוג רעייז באה ךיא עכלעוו ,ךעלעדיימ
 סיורג טימ ןענעז רימ ןוא גוב םוצ טריפעגוצ טכאנייב זדגוא טאה רעכלעוו ,שטנעמ
 ,שינרעטאמ ןוא ימ טימ .ךייט םעגעריורפראפ סאוו ראנ םעד ןעגנאגעגרעבירא קערש

 ־גא ןצנאגניא ןעזעגסיוא טאה טאטש יד .עווארטסא ןייק ןעמוקעגנא סופוצ ךיא ןיב
 ןענעז ןטפעשעג עלא .קירוצ םישדח ראפ א טימ טזאלראפ יז באה ךיא יוו ,שרעד
 טימ .ןסאג יד ףיוא ןגעלעג ןענעז זאלג טקאהעצ ןוא רעטצנעפ ,ןריט .קידייל ןעוועג
 עשידיי יד וצ טזאלעג ךיז ןקאילאפ עקיטרא יד ןבאה ,ןעמוק ןיימ ראפ געט ייווצ
 טאה סע טאוו טריבאר ןוא רעסעלש יד ןסירעגפיוא ,קעה ןוא רעגנערד טימ ,ןטפעשעג
 רעייז ןיא דאנ ןבאה ייז זא ,טלייצרעד רימ ןבאה ןרעטלע עגיימ .טזאלעג ראנ ךיז
 ןביילב וצ ידכ ,טאטש ןוט סיורא ןענעז ןדיי עלא .טייקדליוו אזא ןעזעג טשינ ןבעל
 טשינ באה׳כ טאוו ,רעלעפ ןסיורג א טכאמעג באה׳כ זא ,ןענאטשראפ באה ךיא .ןבעל

 .עזייר אזא ןופ טדערעגפא רדסכ ךימ טאה יז .ןעינארב ןיימ טרעהעג

 טשינ גאטייב ןיוש דיא ןיב ,עווארטסא ןיא ןעוועג ןיב ךיא טאוו געט ראפ יד
 יד וצ ןגארטוצ טשינ לאז ןקאילאפ יד ןופ רעוו זא ,דחפ םיוא ,ץעגרע ןיא ןעגנאגעג
 ךיז ןבאה ןרעטלע עניימ .טאטש ןיא אד זיא טסילאיצאס רענעזעוועג רעד זא ,ןשטייד
 ־ראפ רעלענש טאוו ןענאק לאז ךיא ,ןכאז עקיטיינ יד רימ ראפ ןקידיילרעד וצ טימאב
 ןאלאשע ןא עווארטסא ןייק ושטייד יד ןעגנערב ,ירפ תבש ןסיוועג א .עווארטסא ןזאל
 טאוו ,ןעגנולייצרעד ערעייז ןופ ןצאלפ טנאקעג טאה ץראה סאד .ןזיופ ןופ ןדיי טימ
 זיא טאטש רעזדנוא וצ .עווארטסא זיב געוו ןפיוא ןעגנאגעגכרוד ןענעז ןשטנעמ יד
 .סופוצ רעטעמאליק 10 טריפעג ןדיי רענזיופ יד ןעמ טאה .ןעגנאגעגוצ טשינ גוצ ןייק

 יד ןבאה ,ןייג טנאקעג טשינ טאה טאוו רעד .רעקידמאז א ,רערעווש א — געוו רעד
 ,ןגיוא יד ראפ לטעטש סאד ןעז וצ טבעלרעד ןיוש ןבאה טאוו יד ןוא ןסאשעג ןשטייד
 ־ניירא ןטימ .ראפ טמוק טע טאוו קידנסיוו טשינ ,טרעטאמראפ ,ןגאלשרעד ןעוועג ןענעז
 ןבאה טאוו ,ןקאילאפ ראפ א ןופ ףליה רעד טימ ייז ןבאה ,אפאטסעג רעד ןופ ןעמוק
 ,טלעג — עיצובירטנאק ייז ייב ןעמונעג ,ןדיי עכעלגעמראפ רעמ יד ףיוא ןזיוועגנא ייז

 .ןכאזטרעוו ערעדנא ןוא גנוריצ
 זיא רע יוו יוזא ראנ ,קינבורע םלא רעטאפ ןיימ ןעמענ ןעמוקעג ןעמ זיא אד

 ראדיראק ןיא קנאב רעד ףיוא קידנציז .ןעמונעג וימ ןעמ טאה ,בוטש ןיא ןעוועג טשינ
 טלאה אפאטטעג יד עכלעוו ,ןשטנעמ יד ןופ ןעיירשעג יד ךיא רעה ,טארטטיגאמ ןופ
 םענייא וצ וצ ךיילג טייג ןוא ןיידא טמוק רעטאפ ןיימ יוו ,ךיא עז גנולצולפ .קינייוועניא
 רעד .ןשיוטסיוא דימ ליוו ןוא עטאט ןיימ זיא רע זא ,טגאז ןוא סרעטיה עשטייד יד ןופ

 .םוקמוא ןופ ןאוועג לוצינ ךיא ןיב יוזא ןוא ,ןענאטשאב זיא שטייד
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 טיירגעגוצ דיז ךיא באה ,ןביילב טשינ רעמ עווארטסא ןיא ןאק דיא זא ,טליפעג
 יז לאז׳כ ןטעבעג ךימ טאה עלהוח לרעטסעווש עטסגניי ןיימ .ןפיולטנא וצ טכאנייב
 באה ךיא .ןייגנייא םעד ףיוא טלאוועג טשינ ןבאה ןרעלטע עניימ רעבא .ןעמענטימ
 ןיימ .רעדירב ייווצ ןוא רעטסעווש ריפ ,ןרעטלע עניימ עווארטסא ןיא טזאלעגרעביא
 רימ טעז יז זא קידנליפ ,ןרערט ערעטיב טימ טנייוועג טאה עמאמ עקיצראה ,ערעייט
 ־רעביא טאה סאוו רעווארטסא ןא) .ןעוועג עקאט זיא יוזא ןוא — לאמ עטצעל סאד
 רעדירב ייווצ עביימ ןעזעג טאה רע זא ,טלייצרעד רימ טאה ,קענאדיימ ןיא טבעלעג
 ןיא טנערבראפ ןיילא רע טאה ןעלדיי־עיש .רעביפ טאהעג ןבאה עדייב .רעגאל ןיא
 טשינ רע טסייוו ,לדנעמ ,רעדורב ןרעגניי םעד ןגעוו .טעבראעג טאה רע ווו ,ןוויוא

 .(ןרעטלע ןוא רעטסעווש עניימ ןגעוו ריוא יוו ,ןעמוקעגניהא זיא רע ווו
 ןבעלרעביא ןכאנ ,לעוואק ןייק ןרעקוצמוא ךיז ןעגנולעג רימ זיא ,1940 בייהנא
 יד ןיא ןעוו ,ךיא ןוא עינארב ןראוועג זיא טשארעביא יוו .תורצ ןוא קערש ךס א
 ריא טימ עשטנייש ןירעגעווש ןיימ לעוואק ןייק ןעמוקעג ריוא ןענעז ,געט עטצעל

 ייב גנוניווו עטגאזעגסנייטש׳מ א ןעמוקאב וצ ןעגנולעג ייז זיא קילעפוצ .לצעג ןאמ
 ןיא ןביולקרעביא ךיז טראד ןופ טזומעג לענש ץנאג רעבא ,רעטעברא־ןאב ןשיליופ א
 ־נעמעלע יד ןא ,םאג עוואיעלאק רעד ןופ טייוו טשינ ,קאראב םענרעצליה ,ןטלא ןא
 ןופ ןדיי יד ןבאה ,ןרעיודאב םוצ .הריד רעלאמראנ א ןופ ןעגנוטכירנייא עטסראט
 יד ,םיטילפ יד ראפ דיילטימ ןוא שינעדנעטשראפ ליפ וצ ןזיוועגסיורא טשינ לעוואק
 ,רעטעפש .ןליופ ןיא ןטיבעג עטריפוקא יד ןופ ןפאלטנא ןענעז סאוו ,סעצנעשזעב .ג .א

 טראד ןופ ןדיי קינייוו ןענעז ,לעוואק ןייק ןיידא ריוא זיא יימרא עשישטייד יד זא
 .לרוג ןרעטיב םעד טלייטעג ןבאה ,רימ יוו טקנופ ,ייז .ןפאלטנא

 ראפ זיוה םעניא ןטלאהעגפיוא ךיז ןבאה ,יורפ עקיטפגוקוצ ןיימ ,עינארב ןוא ךיא
 טימ .גנוקיטפעשאב םוש ןייק טאהעג טשינ רעבא ,עטריטסערא עשיטילאפ ענעזעוועג
 ,זדנוא ןעמ טאה גאט ןסיוועג א .טעברא ןטעבעג רימ ןבאה ,עטנאקאב ןופ ףליה רעד
 .עישעלאפ ףיוא "לעשזאקאז" קראוולאפ םעניא טקישעגקעווא ,ןאזרעפ 12 ןופ עפורג א

 ־ראוו .טפאשטריוו עטקיסעלכאנראפ א ןוא זיוה טזאלראפ א ןפארטעג טראד ןבאה רימ
 ךיז זיא טפאשרעניד יד ןוא טריטסערא סרעמיטנגייא עשיליופ יד ןעמ טאה ,ךעלנייש

 ןענופעג ךיז ובאה רימ .טעברא ןייק זדנוא ראפ ןעוועג טשינ זיא טראד רעבא .ןפאלעצ
 יאב ,טייצ רעסיוועג א ךאב .ןדנעוו וצ ריז ןעמעוו וצ ןעוועג טשינ ,שינעטסיוו א ןיא
 ןוא טלעק יד רעבא .ןסע וצ טאהעג טאה׳מ םגה ׳טרא םאד ןזאלראפ וצ רימ ןטילש
 .1940 ראונאי שדוח ןיא ןעוועג ךאד זיא׳ס .רענייב יד ןיא וסעגעגנייא ךיז ןבאה טסארפ
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 עגיימ טימ קאראב םעניא ןעניווו קעווא רימ ןענעז ,לעוואק וייק דיז ןרעקמוא ןכאנ
 הרירב ערעדנא ןייק ראנ ,ןעמעלא ראפ םעווקאבמוא ןעוועג עקאט זיא׳ס .םנירעגעווש
 רעד ףיוא טעברא ןעמוקאב עינארב טאה ,ןעגנוימאב עסיורג ואג .ןעוועג טשינ זיא
 ,העש ,עטאד יד ןראלומראפ ףיוא ןביירשראפ וצ ועוועג זיא עבאגפיוא ריא .עיצאטס־ןאב

 באה ךיא ריוא .טנדאלעגנא רעדא קידייל זיא׳ר יצ ןוא לעדאמ ןייז ,ןאגאוו ןופ רעמונ
 זיא׳מ ראנ ,רעטניוו ןרעווש א טכאמעגכרוד עקאט טאה החפשמ יד ןוא טעברא ןעמוקאב
 רעמוז ןוא גנילירפ רעד זא ,טביולגעג ןוא טפאהעג ץלא ןוא ןעמאזוצ ןעוועג טראפ

 .ןבעל רעסעב א דיוא ראנ ,טייקמעראוו ןעגנערב ראנ טשינ טעוו

6 

 ,לעוואק ןיא ריז טרעדור סע יוו רימ זרעה ,גאט ןסיוועג א ,1940 ינוי שדוח ןיא

 זא ,םיורא ריז טזייוו םע .(םיטילפ) סעצגעשזעב יד ןשיווצ — סרעדנוזאב ץנאג ןוא
 עגעבילבעגרעביא יד וצ ,ןליופ ץיק ןראפ וצ קירוצ טרירטסיגער ריז ןבאה םאוו עלא יד
 דאב רעד ףיוא טריפעגקעווא ,ןבוטש יד ןופ ןעמונעגסיורא ןעמ טאה — םעילימאפ

 ,דנאלסור ףיט ץא ןריפ ראג ייז טעוו׳מ ןוא ןענאלאשע ןיא טצעזעגענייא ,עיצאטס

 קעדש ןוא המוהמ יד ןלעטשוצראפ דיז זיא׳ס .ןליופ רעטריפוקא רעד ןיא טאטשנא
 רעשיטעיוואס רעד ךרוד ענעטלאהראפ יד ןשיווצ .טפאכעגמורא ןעמעלא ןבאה סאוו
 באה ךיא .רעגאווש ןוא סנירעגעווש ייווצ ,רעדורב ןיימ :ןעוועג ריוא ןענעז ,ייצילאפ
 ןבאה ,לעוואק ןייק ןעמוקעג קירוצ ןיב׳כ ראנ יוו .גרעבמעל ןיא ןענופעג טלאמעד דיז
 טאה רעוו ראב .ץכעוטנא ןוא זייפש לסיב א החפשמ רעד ןבעגוצטימ ןזיוואב דאנ רימ

 *ער רעד טימ עטראנעגפא ןוא עטקישראפ יד ,ייז אקווד זא ,ןלעטשראפ טנעקעג ריז

 ברעמ ןיא ענעבילבראפ יד ,רימ יוו ןבעל ןביילב וצ ןסנאש רערעמ ןבאה ,עיצארטסיג
 ןענאטשעג ןענעז ןשטנעמ עטריטסערא יד טימ ןענאגאוו יד םאוו ,קילג א ? עניארקוא
 ךיז וענעגעזעג וצ ייז טימ ןזיוואב דאנ רימ ןבאה ,געט עכעלטע עיצאטס רעד ףיוא

 .ןבעגטימ סעפע ריוא ,טגאזעג יוו ,ןוא
 א ןעוועג זיא עינאמערעצ יד .ןטארייה וצ לעיציפא ןסילשאב דיא ןוא עינארב
 ןעמענ רימ העירפ עטנעאב עכעלטע ןופ טייהנזעוונא רעד ץא ,עצרוק ןוא ענעדיישאב
 ןיא ץיא דיז ןענעדרא ןוא קאראב םעד ןזאלראפ ,טפאשרעגריב עשיטעיוואס יד ןא
 .ךיק רעקידתופתושב ןוא ןלוטש ייווצ ,לטעב ,לקנעש ,לשיט א טימ רעמיצ םעגיילק א

 יד לייוו ,טכירעג ןיא טגאלקעגבא רעטעפש תנוא טאה קאראב ןופ רעמיטנגייא רעד
 ערעזדנוא ןופ רימ ןבאה .טלעג־הריד ןבילבעג קידלוש םיא זיא החפשמ עטקישעגסיורא

 ־יירעלאטס א ןיא טעבראעג באה ךיא .בוח םעד ןלאצפא טזומעג ןטסנידראפ ענעדיישאב
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 רענעי ףיוא ןענופעג דיז ןבאה ןרעטלע ערעזדנוא .טעבראעג טאה עינארב ריוא .קירבאפ
 רימ ןבאה ,שיוטסיוא־ווירב א ךעלגעמ ןעוועג דאנ זיא׳ס יוו יוזא ראנ ,גוב טייז
 ןעמוקאב רימ ןבאה ראפרעד .רעכאווש א םגה ,טקאטנאק ןכעלווירב א ןטלאהעגנא

 ןוא סבירעגעווש עגיימ ןראוועג טקישראפ ןענעז׳ס ווו ,ריביס ןטלאק ,ןטייוו ןופ ווירב
 בילוצ גנורעטיבראפ ןוא רעיורט ,גנולפייווצראפ ןגארטעג ךיז טאה ווירב יד ןופ .רעדורב
 ־עגגייא ,ןראכוס ףיוא טיורב טנקורטעג ןבאה רימ .טעברא ערעווש ,טסערפ ,טיונ ,רעגנוה
 ־תיפש ןיהא טקישעג ןכאוו 2 עלא ןוא ןטקודארפ ערעדנא ןוא זייר ,רעקוצ טפיוק
 ־אב ןוא טאהעג ןבאה רימ דאנ םאוו טימ ייז טימ טלייטעג דיז ןבאה דימ .ךעלקעפ

 .ווירב־קנאד עקידנריר טראד ןופ ןעמוק
 ןראוועג טריסעגרעביא זיא ןוא טרעגנאוושראפ יורפ ןיימ טאה 1940 רעבאטקא ןיא
 טראד .עיצאטס־ןאב רעד ןופ עירעטלאהכוב רעד ןיא — טעברא רערעטכייל א ףיוא
 ריוא טאה טראד .ןשטנעמ עטוג רעייז בגא ,רעטעברא עשיליופ ךס א טנעקאב יז טאה

 .טעדניירפאב דיז ןבאה דימ ןעמעוו טימ ,עשאב יורפ עשידיי א טעבראעג

 אזא ןעוועג טשינ עיצאוטיס עשיטילאפ ןוא עשירעטילימ יד זיא הפוקת רענעי ןיא
 ןגלאפרעד עשירעטילימ סדנאלשטייד ןגעוו טרעהעג ןוא טנעיילעג ןבאה רימ .עכעליירפ
 גנוי ןעוועג ךאד ןענעז רימ .םיסנ ןיא טביולגעג ץלא דאנ רעבא ,עפארייא־ברעמ ןיא
 עשירעטילימ וצ ןראוועג ןפורעג ךיא ןיב ,1941 ץרעמ ףוס .שיטסאיזוטגע וליפא ןוא
 דימ לאז׳מ ןעלמאב טנעקעג ריז יורפ ןיימ טאה ,םצעב .םישדח עכעלטע ףיוא ןעגנוביא
 גנויושנא־טלעוו רעזדנוא ראנ /ךטאנאמ עכיוה יד ןיא" ןעוועג דאד זיא יז ,ןעיירפאב
 רעזדגוא .רעטילימ ןיא ןעניד טשינ ןגעמ קנאדעג םעד ןזאלוצ טלאוועג טשינ וליפא טאה

 .דנאלשטייד־רעלטיה ןגעק ןפמעק — ןעוועג דאד זיא בוח

 טמעשעג דיז באת ךיא .עקירעיורט א רעייז ןעוועג זיא ןעיגארב טימ גנודיישעצ יד
 ןיב דיא .ןבעג הצע ןא ןיוש ךיז לעוו׳כ זא ,טסיירטעג דימ טאה יז ראנ ,ןענייוו וצ

 טאה׳מ ווו ,יימאלאק רעטניה קלאפ (וורעזער) "יאנסאפאז" םעניא ןראוועג טריפעגפא

 .םארדארע ןא טיובעג

7 

 טקעוועגפיוא זדנוא ןעגנורידראבמאב עקראטש ןבאה ,1941 ינוי ןטס22 םעד ,קיטגוז
 ,רעטעפש העש עכעלטע טימ .עטעדנוווראפ ןוא עטיוט ןלאפעג ןענעז דלאב .ףאלש ןופ

 עדייב זא ,טסווועג ןיוש רימ ןבאה ,ןטאקינומאק־אידאר עשיטעיוואס עלעיציפא יד דאנ
 טמוקאב טייהנייא עשירעטילימ רעזדנוא .דנאטשוצ־סגירק ןיא ךיז ןעניפעג רעדנעל
 דיז ןזאל רימ .טשינ רימ ןבאה ןעלטימ־טראפסנארט ןייק .ןריאוקאווע וצ ךיז לעפאב א
 ־טפול א ןופ טרעטשעצ ןיוש זיא ץעינאד דייט ןפיוא קירב יד .סופוצ ןיירא געוו ןיא
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 יד ןיא ןראוועג ןעקנורטרעד ןענעז ךס א ראנ .ךייט םעד וריסראפ רימ ןוא עקאטא
 .ןעמיווש טנעקעג טשיב ןבאה ייז לייוו ,רעטרע ערעפיט

 ןעגנאגעג זיא׳מ .ןפיולטגא קידהלהב א ןעוועג םצעב זיא שדאמ־עיצאוקאווע רעד
 רימ ןבאה ,געוו ןלופנייפ ,ןרעווש א ןופ געט עכעלטע דאנ ןוא טבאנייב ןוא גאטייב

 לעפאב א רימ ןעמוקאב טראד .עגיארקוא ןופ טאטשטפיוה יד ,וועלק ןייק ןגאלשרעד ךיז
 ־בייא עשירעטילימ יינסאדנופ טרימראפ ןעמ ווו ,וואטסאר זיב — רעטייוו ןרעדנאוו וצ
 טפאכעג טאה׳מ זא .עיצרעזעד ןופ ןלאפ ךס א ןעוועג ןענעז געוו ןפיוא ראנ .ןטייה
 טנארפ ןפיוא ןעגנולקיווטנא יד .ןראוועג ןסאשרעד דיילג רע זיא ,םענעפאלטנא אזא
 רדסכ דיז ובאה רימ ןוא סיוראפ ןעגנאגעג ןענעז ייז .ןשטייד יד תבוטל ןעוועג ןענעז
 רעד טימ ןוא טנארפ ןשיניארקוא ןט3 םוצ טגנאלאב טאה טייהבייא ןיימ .ןגיוצעג קירוצ

 .דארגנילאטס זיב זעמוקעגוצ דיא ויב יימרא

 ,ןעגניזאב ,ןבירשאב ןראוועג גונעג ןיוש זיא עייפאפע־דארגנילאטס עשידלעה יד

 ךיז טאה םאוו יד ןופ רענייא יוו ראנ .ןטקנופדנאטש עלא ןופ טריזילאנא ןוא טרימליפ
 םעבראפ םעד ןפיירגאב וצ רעווש טנייה דאנ רימ זיא ,ןטכאלש ענעי ןיא טקילייטאב
 ןראוועג טריפעג וענעז ןפמאק יד ןעוו ,געט עשיגארט־שלארעה יד ןופ טייטאב ןוא
 ־עג טעדנוווראפ ןטכאלש יד ןופ רענייא ןיא ןיב דיא .גנוניווו ,זיוה ,סאג רעדעי ראפ

 םעד ןעמוקאב ךיוא דיא באה טראד .ןכאוו עכעלטע לאטיפש ןיא ןגעלעג ןוא ןראוו
 .דארגנילאטס ראפ ןפמאק יד ןיא רעטקילייטאב א יוו ,לאדעמ

 ,קלאפ־וורעזער א וצ טלייטעגוצ רעדיוו דיא רעוו ,לאטיפש ןופ ןייגסיורא ןכאנ

 ־אב ןראוועג רעבא זיא רימ .טנארפ ןפיוא ןרעוו טקישעג בורקב לעוו דיא ןכלעוו טימ
 ןטימ שארב ,יימרא עשיליופ א טרימראפ ךיז טאה דנאלסור־טעיוואס ןיא זא ,טסווו
 טימ ,ןטאירטאפ עשיליופ ןופ דנאבראפ א ןאראפ זיא׳ס זא ןוא גנילרעב לארענעג

 רעוו׳כ ביוא זא ,ייטשראפ דיא .אקסוועלישאוו אדנאוו ןירעביירש יד ןא טריפ םע ןכלעוו
 ןרעקוצמוא ריז ןסנאש עניימ ןלעוו ,יימרא רעטיור רעד ןיא טרעדילגעגנייא קירוצ
 ןיימ ןעגקאד .זאלסגגונעפאה טעמכ — דניק ןוא יורפ ןיימ טימ דיז ןעז ןוא ןליופ ןייק
 רעטלא רעד ןיא ןרעקוצמוא דיז גגונעפאה א טיג ,יימרא רעשיליופ רעד ןיא טירטניירא
 ־עג א דיא קיש טסייג םעד ןיא .ןשטנעמ עטסרעייט ןוא עטסטנעאנ יד וצ ןוא םייה
 טמענ ׳רעפטנע ןוויטיזאפ א טאטשנא ראנ .ןצנאטסניא עגעפוראב יד וצ השקב עקירעה
 ןפיוא דימ טקישראפ׳מ ןוא קלאפ יאנסאפאז םענופ ,1944 יאמ ןיא קעווא דימ ןעמ
 ־לושאב ןוא ןריטרעזעד ,רעכערבראפ טימ ןעמאזוצ ,.ר .ס .ס .א ימאק ןיא ,ןופצ ןטייוו

 .םיאטח עשיטילאפ ןיא עטקיד

 לאשראמ ענדארעמאס םוצ ווירב א דיא ביירש ,שינעביולרעד א םוקאב דיא ראנ יוו
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 טגאלש סאוו ,יימרא רעשיליופ רעד ןיא ועניד וצ רעגאב ןיימ םיורא גנערב ןוא ןילאטס
 זיא סיורג יוו .עיטסעב רעשיטסירעלטיה רעד ןגעק דרע רעשיליופ רעד ףיוא טציא ריז
 ןייק טקישעגפא ןוא טיירפאב רעוו דיא ןעוו ,גנושארעביא ןוא גנוניוטש ןיימ ןעוועג
 קילג ןוא דיירפ ןיימ .יימרא רעשיליופ רעד ןיא ןסילשנא דיז ןענעק לעוו׳כ ווו ,ןילבול
 ןיא ןטערטוצפא ךיא סילשאב ,ןילבול ןייק געוו ןפיוא .ןביירשאב םוצ ןעוועג טשינ זיא

 .יורפ ןיימ טימ טריסאפ טאה םאוו ןסיוורעד ךיז ידכ ,לעוואק
 ףיוא ןא ךיז ןעעז ןגלאפ־המחלמ יד .טרעטשעצ רעטרע ליפ ןיא זיא טאטש יד
 ־ברודא ןבאה׳ס זכלעוו ,רעדיוש ןוא ליורג םענופ דיז דיא סיוורעד אד .טירש ןוא טירט
 באה׳כ ווו ,םאג עוואיעלאק רעד וצ ךיז רעטנענרעד דיא .טאטש ןיא ןדיי יד טכאמעג
 סאוו ,יתפ עשיניארקוא ןא ןגעקטנא טמוק רימ .עינארב ערעגנאווש יד טזאלעגרעביא
 ןייק ןראפעג יז זיא קירוצ טייצ א טימ זא ,רימ טלייצרעד יז ןוא טנעקרעד דימ טאה
 עלעגניי א טימ ןעינארב ןפארטעג לטעטש םענעי ןיא ןוא גיצ א ןפיוקנייא שטשישזאר

 ...ראי בלאה א ןוא יירד ןופ

 דיא ראנ .טקריוועג רימ ףיוא טאה סעיינ עקיזאד יד יוו ,ןלעטשראפ דיז ןאק׳מ
 ךיא זא ,ןבירשעג זיא ןריפאפ עניימ ןיא ןוא רעיימראטיור א ןופ רידנומ ןיא דאד ןיב
 טשינ יוזא יוו רעבא .יימרא רעשיליופ רעד ןיא ךיז ןריזיליבאמ וצ ןילבול ןייק ראפ
 גנאל טשינ ? ןשטנעמ עטסטנעאנ עמאס עגיימ טימ ךיז ןעז וצ ,שטשישזאר ןייק ןראפוצ
 עיצאטס רעד ףיוא טראד ףערט ןוא שטשישזאר ןייק ןאב ןטימ דיז דיא זאל ,טכארטעג
 ןופ ןראי יד ךאג ןוא — ןיהא דימ טריפ רע .טניווו עינארב ווו טסייוו םאוו לגניי א
 הכוז עדייב רימ ןבאה ,גנולפייווצראפ ןוא גנונעפאה ,ןעמיורט ,טפאשקנעב ,גנודיישעצ
 ךענייוו ןוא דיז ןעמענמורא ,ךיז ןפערטפיונוצ ןופ טנעמאמ ןטראגעג םעד וצ ןעוועג
 טולב ןגייא ,דניק א — וצ םעד וצ ןוא .טייקטרירעג ןוא גנובעלרעביא םיתג ןופ ןבאל
 ןשיטסירעלטיה םעד טכאמעגברודא ןעמאמ רעד טימ ןעמאזוצ טאה סאוו ,שיילפ ןוא

 .םונהיג
 ןיא ןגיל טזומעג ןוא ןראוועג קנארק עינארב זיא ,טייקנעמונעגרעביא םיתג ןופ
 .םישדח 6 א ןופ ןוז םעד ןוא ריא טימ שטשישזאר ןיא ןבילבעג ךיא ןיב .לאטיפש

 ןראפעגרעביא ןוא לטעטש סאד טזאלראפ רימ ,ןבאה ,ןכאוו 7 לאטיפש ןיא ןגילפא ןכאנ
 ןוא ןברוח רעסיוא ראב ,עווארטסא ןייק ןראפעגניירא ךיא ןיב טראד ןופ .שזדאל ןייק
 עלא ןיא יוו .ןפארטעג טשינראג טראד ךיא באה ,ןבעל ןשידיי םענופ גנאגרעטנוא

 .טעדראמעגסיוא ןראוועג ןדיי יד ןענעז ,ןליופ ןיא ךעלטעטש

 טאה ןעמ ,עווארטסא ןופ ןדיי 3062 טקישעגסיורא ןעמ טאה 1942 יאמ ןט19 םעד
 רעדניק ,ןעיורפ .ןטעברא טנאקעג ךאנ ןבאה עכלעוו ,ערעקראטש יד טזאלעגרעביא
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 ךיא סייוו גאט ןקיטבייה ןזיב .טראפסנארט םוצ עטשרע יד ןעוועג ןענעז ערעטלע ןוא
 ןראוועג רעדא ,ןרעגאל יד ןיא טלדיזעגרעביא יצ — ןעמוקעגמוא ןענעז ייז ווו ,טשינ
 .דמאז ןעמענסיורא טגעלפ ןעמ ווו ,רעבירג יד ןיא טאטש ןופ טייוו טשינ ןסאשעגסיוא

 ןופ טריטראפעד טאה׳מ עכלעוו ,ןדיי ךס א ןופ רעטנעצ א ןעוועג זיא עווארטסא
 .וואטראבול ןופ ריוא ןוא עיקאוואלס ןופ דאברעד ,עיזעלש

 ןיא טבעלעג ןוא דישזבלאוו ןייק ןראפעגרעגירא דאנרעד רימ ןענעז שדזאל ןופ
 .1947 ראי ןחב טאטש רעד

 דיירטסע ץיק ןראפ רימ .טקידנעעג טשינ דיז געוו־רעדנאוו רעזדנוא טאה םעד טימ
 טשרע .דנאלשטייד ,םייהנעזאר רעגאל .יפ .יד םעניא ןייא קילייווטייצ ריז ןענעדרא ןוא
 רעזדנוא ןוא עינארב ,דיא ןוא דרע עשישטייד ענעטלאשראפ יד רימ ןזאלראפ 1951 ץא

 .גאט ןקיטנייה ןחב ןעניווו רימ ווו ,עילארטסיוא ץיק ןרירגימע ,ןוז רעקיראי10

266 



 עמארטס* ףיוא ןלעפרעביא ןגעוו ןלייצרעד רענאזיטראפ

 אריפאש עשילא

 דיז דיא באה ,ךוב־רוכזי רעווארטסא ןופ עיצקאדער רעד ןופ גגודנעוו רעד ףיוא
 *ערג לאיחי ,עפורג־רענאזיטראפ רעשידיי רעד ןופ רעריפנא ןטמיראב ןטימ ןפארטעג

 עדייב ןופ .דאירטא ןייז ןופ רעפמעק א דאנ טימ ןוא (יקטמארבמאד ןאטיפאק) ןאפש
 ןבאה ייז עבלעוו ,סעקאטא יד ןגעוו ןעגנולייצרעד עצרוק ןעמוקאבסיורא דיא באה

 .עווארטסא ןיא טרינאיצאטס ןבאה טאוו ,ןשטייד יד ןגעק טריפעגכרודא

 ,עוואדאלוו ןייק געוו ןפיוא ,ץיוואגסאס לטעטש ןטנעאנ ןופ טמאטש ןאפשנירג לאיחי

 ןייא טימ יוו ןעוועג זיא ריא טימ גנודניבראפ יד ןוא .עווארטסא ןופ רעטעמאליק 14
 רעווארטסא רעד וצ טגנאלאב ץדואנסאס טאה המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ .טאטש
 *טאטע יד דיוא .תורבקה־תיב םענעגייא ןייק טאהעג טשינ טראד ןבאה ןדיי .עיפאראפ

 ־טסא יד ןענעז ליזארב ןיא) .סעראזאד רעווארטסא יד דרוד ןעוועג זיא גגורעייטשאב
 ־סדבאל ןייא יוו ןעוועג ,טנגעגמוא ןופ ןוא ןדיי רעוואדאלוו ןוא רעציוואנסאס ,רעוואר

 .(טפאשנאמ
 ןייק ןעמוקעג ,(1949 ףוס) המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד דאנ זיא ןאפשנירג לאיחי
 ףיוא ןעמונענפיוא םיא ןבאה רעווארטסא יד .רעדורב א םענייז וצ ,אריענעשז־עד־איר
 עגיימ עלא .רעגייווש א ןעוועג רעבא זיא רע .לאז ובעלטנפע ןא ןיא ,ןפוא ןקידובכב א
 ־ייווש ןייז ןופ םיתא לאז רע ןקרימ טנאקעג טשינ ןבאה ,ערעדנא ןופ יוו ,ןעגנוימאב
 ןטמיראב םעד ןופ ןעגגוריסאפ עקינייא ןעמוקאבוצסיורא ןעגנולעג רימ זיא ךאד ,שינענ

 .עפורג־רעגאזיטראפ רעד ןופ רידנאמאק

 טנידעג רע טאה ,1939 רעבמעטפעס ןט1 םעד ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעמ
 ,ןשטייד יד וצ טפאשנעגנאפעג ןיא ןלאפעגניירא זיא ןוא יימרא רעשיליופ רעד ןיא

 ןוא ,עבעלטסירק יד ןופ ענעגנאפעג־םגירק עשידיי יד טרעדנוזעגפא דלאב ןבאה טאוו
 *ראפ א יוו ,טרא ןפיוא ןפיש וליפא ןוא ןגאלש טימ ןדיי יד טלדנאהאב לאטורב ייברעד

 .גגולייוו
 רע ןוא .תירפ ןדעי ראפ ןפיולטגא :קנאדעג רעד ןראוועג ןריובעג זיא ןליח ייב
 ןייק ןעמוקוצנא ןעגנולעג זיא םיא .ןפאלטנא טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב עקאט זיא
 יד ןופ ןעמונראפ ןמומ ןיוש זיא טנגעג רעוואדאלוו עצנאג יד .םייה א ,ץיוואנסאס
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 גאט ןדעי טימ ןרעוו 1940 ראי ןיא .ןדיי ףיוא תוריזג ןטיש ןא ךיז ןעיה םע .ןשטייד
 .ראביבאס ץיק ט קיש ןעמ ןוא טעברא ףיוא טפאכ ןעמ .ןייפ ןוא תורצ יד רערעווש

 ,אפאטסעג רעוואדאלוו רעד ןופ לעפאב רעד ןעמוקעג זיא ,1942 רעבאטקא ןט10 םעד

 ןפראד לטעטש ןופ ןדיי עלא זא ,ץיוואנסאס ןיא טארנעדוי ןופ טרעדאפעג טאה טאוו
 עוא .עוואדאלוו ןיא ץאלפ־קעניר ןפיוא ןעלמאזפיונוצ ךיז העש 36 ןופ ךשמ ץא
 זיא׳ס .ןסאשרעד ןרעוו רע טעוו ,טייצ רענעזיוועגנא רעד דאנ ןפערט ןצימע טעוו׳מ
 טימ טארד עיצקא יד זא ,ןובשח א ןבעגעגפא דיז טאה רעדעי .המוהמ א ןכארבעגסיוא
 ,עכעלטגגוי עכעלטע ייב קנאדעג רעד ןראוועג ןריובעג זיא טייצ רענעי ןיא .םוקמוא

 .רענאזיטראפ יד וצ ןסילשנא ךיז ןוא דלאוו ןיא ןייגסיורא ןגעוו ,ןליח טימ ןעמאזוצ

 רעדלעפ ךרוד ,טראד ןופ ןוא לדלעוו א ןיא ןפארטעג דיז רימ ןבאה טכאנ עסיוועג א
 ,טסווועג ןבאה רימ .דלאוו רעוועצראפ ןסיורג ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז ,רעדלעוו ןוא

 רעשישטייד ןופ ןפאלטנא ןענעז סאוו ,רענלעז עשיסור ןעגיפעג ךיז ןפראד אד זא
 ןביוהעגנא רימ ןבאה ,דלאוו ןיא ןיירא ןענעז רימ רעפיט םאוו רעבא .טפאשנעגבאפעג
 טצענעגכרוד זדנוא טאה סאוו ,ןגער־סקאלש א טזאלעגפארא דיז טאה׳ס .ןעשזדנאלב
 טנאקעג רימ ןבאה ןעקנירט ראנ ,טאהעג טשינ ןיוש רימ ןבאה ןסע ץיק .רענייב יד זיב
 ,טלפייווצראפ ןעוועג ןענעז רימ .ןגער ןופ ןפאשעג *ןיז ןבאה סאוו ,סעשזולאק יד ןופ

 טאה סאוו ,ןאפשנירג ליח ןעוועג זיא רעטשרע רעד .ןטייווצ ןפיוא רענייא טקוקעג

 :טגאזעג ןוא טומ ןבעגעגוצ

 טבראטש לאמ ייווצ .ןרילראפ וצ סאוו טשינ ןבאה רימ ,דעלגניי טגראזעג טשינ —
 ,רקיע רעד .ןריולראפ ןעמ טרעוו לאמנייא ,ןריובעג ןעמ טרעוו לאמנייא — טשינ ןעמ

 .גנונעפאה ןוא טומ םעד ןרילראפ טשינ
 רעד ןופ ןעמוקעג זיא סאוו ,סקיב א ןופ םאש א טרעהרעד רימ ןבאה לאמא טימ
 ,טקרעמאב סנטייוו רעד ןופ ןוא גנוטכיר רענעי ןיא ןפיול ןביוהעגנא ןבאה רימ .טנעאנ

 ךיז ןטלאהאב ןוא געוו םעד רעבירא ןפיול טנעה יד ןיא ןסקיב טימ רענעמ ייווצ יוו
 טאה׳ס .ןרעטנענרעד דיז ןלאז רימ זא טראוועג ןבאה ייז .םעטסוק עטכידעג יד ןיא

 :לעפאב א טרעהרעד דיז

 ? ריא טייז רעוו !יאטס —

 ,רעקנוב א ןיא טריפעגניירא זדנוא ןבאה ייז .ןדיי ןענעז רימ זא ,טגאזעג ןבאה רימ

 ןטראוו ןסייהעג ןוא ןסע ןבעגעג ,םישובלמ יד ןענעקורטסיוא ידכ רעייפ א טבאמעג
 רע ,דניירפ־ןדיי ןתמא ןא ראפ ןזיוועגסיורא דיז טאה רידנאמאק רעד .רידנאמאק ןפיוא

 .ןפאלשסיוא ןוא ןעורסיוא ךיז ןסייהעג טאה

 דאנ ןוא טבעלעגנייא טוג ייז טימ ריז רימ ןבאה םישדח עכעלטע ץפ ךשמ ןיא
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 ,רעוועג לסיב $ טאהעג ריוא יוו ,ןאמ טרעדנוה עכעלטע טלייצעג ויוש הםוקת רעד

 ןעמוקנא ןביוהעגנא ןבאה דלאוו ןיא .ןקידייטראפ וצ ויז סאוו טימ ןעוועג ןיוש זיא׳ס
 .קידעבעל ןראוועג זיא׳ס .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ריוא ,סעילימאפ עצנאג ,ןדיי רעוועצראפ

 זא ,טסווועג ןיוש ןבאה ןשטייד יד .ןינמ א טימ טנוואדעג ןוא ליש א ןפאשעג טאה׳מ
 ־ראפ יד ראפ דיוא ,ךעלרעפעג ןראוועג זיא סאד .דלאוו רעוועצראפ ןיא ןפיול ןדיי
 ןבאה ןדיי ענעמוקעגנא עלא יד סאוו ,רעסערג דאנ ןראוועג זיא ראפעג יד .רעגאזיט
 ןסילשאב ןלאז רימ זא ,וצרעד טריפרעד טאה סאד .רעוועג ןייק טגגערבעגטימ טשינ

 .דלאוו ןיא רעפיט ןייגרעביא ןוא טרא סאד ןזאלראפ וצ

 עשידיי יד ,דימ ןבאה ,רעוועג לסיב שפיה א טימ ,טריזינאגרא טוג ןיוש קידנעייז
 ־ברו־זא ןטיירג ךיז ןביוהעגנא ,גנוריפנא סנאפשנירג לאיחי רעטנוא עפורג־רעגאזיטראפ
 עכעלטע .עווארטסא ןיא טרינאיצגאטס ןבאה טאוו ,ןשטייד יד ןגעק עיצקא ןא ןריפוצ
 — רעטרע יד ןקוקוצסיוא סרעריפשסיוא טקישעגסיורא ,טיירגעג דיז רימ ןבאה ןכאוו

 ־יופ ןוא עשישטייד ןעגופעג *ןיז ןבאה׳ס ןכלעוו ןיא ,קענורעטסאפ םעד טפיוהרעביא
 .ןטנאיצילאפ עשיל

 טריפעגקעווא ןאפשנירג לאיחי טאה ,טכאנ רערעטצניפ א ןיא ,1942 רעבמעצעד
 טריפראפ ןבאה רימ ווו ,עווארטסא לטעטש םוצ רענאזיטראפ עשידיי עפורג עצנאג יד
 העש עכעלטע דאנ .ייצילאפ רעשיליופ ןוא רעשישטייד רעד טימ טכאלש ערעווש א
 ןענעז טנעה ערעזדנוא ןיא .לטעטש סאד ןעמענראפ וצ ןעגנולעג זדנוא זיא ,ןפמאק
 רעטעפש ןענעז עכלעוו ,ןטנאיצילאפ עשיליופ 12 ןוא ןריציפא עשישטייד 6 ןלאפעגניירא

 ־רעטגוא ךאנרעד ןוא ןרידנומ ,רעוועג ךס א ןעמונראפ ןבאה רימ .ןראוועג ןסאשרעד
 רעד .טארטסיגאמ ןטימ ןאטעג רימ ןבאה עבלעז םאד .קענורעטסאפ םעד ןדנוצעג
 ,רעדייל .ןראוועג ןסאשרעד זיא ,ןשטייד יד טימ טעבראעגטימ טאה סאוו רעטסיימרעגריב

 טריפעגסיורא טאהעג ןיוש עלא טאה׳מ לייוו ,דיי ןייא ןייק ןפארטעג טשינ ןבאה רימ

 .עקנילבערט ןייק

 ןבאה רימ לייוו ,עווארטסא ןעמונראפ רימ ןבאה ,ראי ןבלעז םעד ,לאמ טייווצ א
 טצישאב ןבאה רימ עכלעוו ,רעדניק ןוא ערעטלע יד ראפ זייפש ןיא טקיטיינעג ךיז

 .דרערעטנוא ןשיליופ ןופ יצ ,ןטידנאב עשיליופ ןוא ןשטייד יד דצמ ןלאפנא ןגעק

 ןבאה ייז .עווארטסא ןגעוו רענאזיטראפ רעציוואנסאס ייווצ יד טשינ ןסייוו רעמ
 טזאלראפ ןבאה סאוו עטצעל יד .ןשטייד יד טימ טפמעקעג ןוא רעדלעוו יד ןיא טבעלעג
 טניפעג רענייא ,סנאמוד יד ועוועג ןענעז ,ןדיי יד ןריפסיורא ןראפ געט ייווצ ,עווארטסא

 .לארשי ןיא דיז
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 (יקסווארבמאד ןעוועג ויא םינאדוועספ ןייז) ןאפשנירג ליח סאוו ץלא תא םאד

 .עווארטסא ןגעוו ןלייצרעד וצ טסייוו

 ןענעז החפשמ עצנאג ןייז ,ראטאזינאתא רעדנצנעלג א ןעוועג זיא ןאפשגירג ליח

 וצ טייקבאווש ןייז ריוא טמאטש ןענאד ןופ .רעלדגעה־דרעפ ןעוועג תורוד־רוד ןופ

 .לאצ רעסיורג א ןיא טגאמראפ טאה גנולייטפא־רענאזיטראפ ןייז סאוו ,דרעפ עגייש

 ןענעז סאוו ,ןשטנעמ עזאלצוש רעטרעדנוה יד ראפ ריוא טגראזעג קידנעטש טאה ליח

 רעדניק ןוא ןעיורפ ,עקנארק ,עטלא .טנאה ןיא רעוועג ןעמענ וצ קיעפ ןעוועג טשינ

 .טגראזעג טאה רע עכלעוו ראפ ,םייה עטייווצ רעייז ןעבופעג דלאוו ןיא ןבאה

 טייקטגאוועג רעד ןגעוו טלייצרעד רימ טאה (ןאפשנירג ליח)יקסווארבמאד ןאטיפאק

 ־עטילימ עשטייד ןיא ןאטעגרעביא ,רענאזיטראפ עבעלטע .עפורג ןייז ןופ שזארוק ןוא

 עקינייא טריפעגסיורא טראד ןופ ןוא רעגאל א ןיא ןיידא טכאנייב ןענעז ,ןרידנומ עשיר

 רעד רעבא ,ןדיי 600 רעגאל ןופ ןריפוצסיורא טרינאלפ ןבאה ייז .רעדילגטימ־החפשמ

 ־עצ זיא ןאלפ רעד .גגוקראטשראפ ןפורעגסיורא ןוא טסווורעד ריז טאה טנאדגעמאק

 .ןראוועג טרעטש
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 טפאשרעה רעשיסור ןוא רעשישטייד רעטנוא

 ןייטשניבור עלייב

 — ןעמאמ ןיימ ןופ ,לנעדנא םוצ
 ןייש ןוא טנאגיג יוזא קראי־ויג *וייא קוק ריא

 .םייה ןיימ עווארטסא ןורכז ןיימ ןיא ריא עז
 — רעלעסעג עלאמש ,ךעלעביסש עניילק

 .ךיילא קיטעמוא ועמאמ ןיימ ןוא
 ,עטכידעג ,ןשטנעט טימ ןסאג עטיירב יד

 .עטכישעג ןיימ יוזא ןוא — עווארטסא זיא ןיילק

 ןברוח 0עד ייב

 יד טניווועג רעטעפש ובאה׳ס ווו זיוה סאד ןוא םייה עטשרע ןיימ עז ךיא
 ,עמאמ ןפורעג באה דיא עכלעוו ,יורפ ערעגאמ ,עכיוה א קנעדעג ךיא .סאריפאש

 ןענעז בוטש ןיא .עבאב ןיימ ןעוועג זיא סאד — רעטלע לסיב א ,יתפ א דאנ ןוא
 עגיימ טגערפעג לאמא באה דיא ןעוו .רעטסעווש יירד ןוא רעדירב ייווצ ןעוועג
 ןגערפ ייג דיא יעטאט רעזדנוא זיא ווו ,ןטאט א ןבאה רעדניק עלא" :ןרעטסעווש
 ןגערפ טינ טסלאז" :הרש רעטסעווש ערעטלע יד טרעפטנעעג רימ טאה ,ךעמאמ יד
 באה דיא ."טיורב זדנוא ראפ ןפאש וצ יוזא יוו ןגראז גונעב טאה יז ,ןעמאמ יד
 ןעמאמ רעד ןפלעה רעדירב עניימ .טיורב ןפיוק זדנוא וצ ןעמוק ןשטנעמ יוו ,ןעזעג
 טנרעלעג זדנוא טאה יז .זדנוא טימ דיז טמענראפ עבאב עטרעטלעראפ ןיימ ןוא
 ןוא טייקשיטאבעלאב יד ןריפ יוזא יוו ,קינייוונסיוא ןופ עמש־תאירק ןוא ינא־הדומ
 ,ןבעל רעסעב א ןבאה דאנ ןלעוו דימ זא ,גנונעפאה ןבעגעג ,תוישעמ ענייש טלייצרעד

 ןגראמירפ ןדעי ןוא טפאהעג ןבאה דימ .טאטש ןטימ ןיא זיוה ןגייא ןא ןבאה קירוצ
 .טנוזעג סעמאמ ןיימ ראפ ,ןסייהעג זדנוא טאה יז יוו ,ינא־,דדומ םעד ייב טאנ ןטעבעג

 עקיטכראפטאג ,םינכש עטונ ליפ טאהעג ןוא רעדניק עמאזכראהעג ןעוועג ןענעז רימ
 ,החפשמ ריא טימ ןאמרעקוצ הוח :ןאטעג טשינ סטכעלש ןייק םענייק ןבאה סאוו ,ןדיי

 .(עשראוו ןיא טבעלעג רעטעפש) החפשמ ןייז טימ ןאמרעקוצ היעשי

 ןלאז רעדניק ווו רדח ןייק ןעוועג טשינ עווארטסא ןיא זיא טייצ רענעי ןיא
 ליפ ןעוועג וענעז םע .ןכיירגרעד טנאקעג סאד טאה ןעמ ביוא ,טאווירפ ראנ ,ןענרעל

 ,רעווארטסא רעגאקירעמא ןופ ףליה רעד טימ ,רעטעפש ןראי טימ .ךעלביטש־םידיסח

 טראד ןגעלפ ןעיורפ יד דיוא .עלא ראפ םיורג גונעג ליש א טיובעגסיוא ןעמ טאה
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 ןוא שרדמ־תיב א ,ליש עסיורג א ןעוועג זיא ןטנוא .קאטש ןטשרע ןפיוא ןענעוואד
 .ןענרעל ןוא ןענעוואד וצ ווו ןרעמיצ ליפ

 ןיא ןעוועג ןענעז (סרענשזריק .סרעמיר ,סרעדיינש ,סרעטסוש) תוכאלמ־ילעב ליפ
 טאה׳מ .עיצקודארפ רעייז טפיוקראפ ןיילא דאנרעד ןוא בוטש ןיא טעבראעג ,עווארטסא
 ךיוא ,טנעצארפ ןא תואוולה טלייטרע טאה עכלעוו עסאק דסח־תולימג א ןפאשענ
 ץלא םאד לייוו ,קנאב־סלדנאה א טנפעעג ךיוא טאה ןעמ .ןייאראפ־רעקרעווטנאה א

 .הסנרפ יד ןרעגנירגראפ וצ טרעדאפעג ךיז טאה

 טזומעג רימ ןבאה ,דנאלסור ןופ קירוצ ןעמוק סאריפאש יד זא ,טרעהעג ןבאה רימ
 רעבא .ןאמוד יכדרמ וצ ןגיוצעגרעביא ריז ןוא םינכש עטוג טימ םייה יד זזאלראפ
 ןאמפאה ןורהא ,רעדורב סעמאמ ןיימ ןופ ףליה רעד טימ .טניווועג גנאל טשינ טראד
 ןוא עמאמ יד ווו ,ויוה א טיובעגסיוא ןעמ טאה ,אטנאראט ןיא טבעלעג טאה סאוו
 רעמ טאהעג רימ ןבאה טראד .החפשמ רעצנאג רעד טימ טבעלעג ןבאה עבאב יד
 יז זיא ראי ייווצ דאנ — זיוה ריא ןיא טבעלעג עבאב יד טאה גנאל טינ .הסנרפ

 .ןבראטשעג

 ןיא טנרעלעג ,ןסקאוועג ןענעז רימ .געוו ןייז ןעגנאגעג ןבעל סאד זיא לייוורעד
 ־כרודא טאה רעדורב רעטסטלע ןיימ .בוטש ןיא טנרעלעג שידיי ,לוש רעשיליופ רעד

 .יימרא עשיליופ יד טכאמעג
 ווו ,לטעטש רעזדנוא ןיא ןבעל ןעמוקעג ןשטנעמ ליפ ןענעז רעפרעד יד ןופ

 ראפ ןגראז ןעמונעג ןבאה עכלעוו דעלדיימ ריוא יוו ,טיילעגנוי ענייפ ןעוועג ןענעז םע
 ראנ ,שיליופ ןוא שידיי ןענרעל וצ ןטייקכעלגעמ ןייק טאהעג טינ ןבאה סאוו יד
 קעטאילביב א ריוא .הרות־דומלת א ןפאשעג ךיז טאה סע .החפשמ רעד ןפלעה טזומעג
 טעדנירגעג ןוא רעטקאד א טגנערבעגפארא טאה ןעמ .ץרפ .ל .י ןופ ןעמאנ ןפייוא

 .םילוח־רוקיב א

 ־םיוא דיז טאה ,ןענרעל וצ טייצ ןבעגעגקעווא ןבאה סאוו עקיליוויירפ יד קנאד א
 ־רוטלוק א ןסקאוועגסיוא זיא קעטאילביב רעד ןופ .אווינ רעלערוטלוק רעד ןביוהעג
 ־רוטלוק יד .ןעגנולייווראפ ןוא ןעגנומענרעטנוא ,ןעגנוטייצ ליפ ,רעכיב טימ ןייאראפ
 ־עג ןענעז ייז רעבא ,סרעקיטאנאפ יד ןופ ןייטשוצסיוא גונעג טאהעג ןבאה סרעוט
 ןורהא ,רהעמ רעב השמ ,אריפאש ךורב ,אריפאש שרעה השמ :יוו ,געוו רעייז ןעגנאג
 ןוא רעדניק ערעייז ךיוא ,טייקכעלטראווטנאראפ יד דיז ףיוא ןעמונעג ןבאה ייז .רפוס
 ןלערוטלוק םעד ןבייהוצפיוא טעבראעג ןבאה סאוו ,ערעדנא ליפ ןוא רעדירב עניימ
 עקלעפ .ןגרוטאמארד עשידיי ןופ ןסעיפ טלעטשעג טאה ןעמ .עכעלטנגוי יד ןופ אווינ
 ־ארעטיל טנדראעגנייא טאה ןעמ .רעטאעט טליפשעג ןבאה ןשטנעמ עגנוי ,ןראטאמא
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 לייוו ,סעירעטאב ףיוא טאראפא־אידאר ןסיורג א טפיוקעג דיוא טאה׳מ .ןטנווא עשיר
 ,סעיצאזינאגרא עשידיי ןפאשעג ךיז ןבאה׳ס .ערטקעלע ןייק טאהעג טינ ןבאה רימ

 טגבאלאב טאה רעכעלטנגוי רעדעי טעמכ ןוא קניל ראג זיב טכער םערטסקע ןופ
 .עיצאזיגאגרא ןא וצ

 ןשטנעמ ןעזעג רימ ןבאה קיטיירפ ןסיוועג א .דאזיפע ןייא ןענאמרעד ליוו ךיא
 ןיא ןעזעג דיא באה טראד .םלוע־תיב םעד זיב ןפאלעגטימ עלא טימ ךיא ןיב .ןפיול
 .לוויטש ןוא לטיה ןטימ ,ץכעוטנא ןיא טגיל שטנעמ א יוו ,דרע רעד ףיוא לביטש א

 יכדרמ ןעוועג זיא םאד — טנעקרעד ךיילג םיא באה דיא .טולב ןעוועג זיא ץלא ףיוא
 .םייה א ןפאלעג ךיילג ךיא ןיב קערש ןופ .טניווועג לאמא באה דיא זכלעוו ייב ,ןאמוד

 :טגאזעג ץפיז א טימ ראנ ,טגערפעג טינ ראג יז טאה ,ןעזרעד ךימ טאה עמאמ יד ןעוו

 םיא רעבא ,ןבעל סאד ךיוא ראנ ,טלעג סאד ראנ טינ וצ ןעמענ םייוג יד —
 .טאהעג טינ דיוא סאד טאה עטאט ןייד .לארשי רבק וצ ןעגנערב שטאכ ןעמ טעוו

 .ןענופעג טינ ןוא גנאל־ןכאוו טכוזעג םיא באה דיא

 ןענעז עכעלטנגוי יד .טייצ וצ טייצ ןופ טאהעג ןעמ טאה ןעגגוריסאפ עכלעזא
 ־נא ןעמ טאה .טנעקעג טינ ןעמ טאה הסנרפ ףיוא ןענידראפ רעבא ,ןסקאוועגפיוא
 ןיא .דנאלסיוא ןייק עזיוו א ןשטניוועג ךיז טאה רעדעי .ןרעדנאוווצסיורא ןביוהעג
 טגאזעגוצ ןוא ליזארב ןייק ןראפעגסיורא םירבח דאנ טימ רעדורב ןיימ זיא ,1929
 יד ךיז וצ ןעמונעג רע טאה 1936 ןיא .ןעמענפארא עלא טעוו רע זא ,ןעמאמ רעד
 — קילג טאהעג טאה ןעמ ביוא .ןראפעג ןענעז ערעדנא ליפ ךיוא .הרש רעטסעווש

 .לארשי־ץרא רעדא ,עניטנעגרא ןייק יצ ,"דנאל םענעדלאג" ןיא ,עקירעמא ןייק זיא

 ןעוועג זיא עשראוו ךיוא .קראמענעד ןוא זיראפ ןייק טלגומשעג ךיז ןבאה ערעדנא
 ןבעגעג טינ ןבאה סאוו ,ןעניול עכלעזא ראפ טעבראעג ןבאה ןשטגעמ .ליצ רעקיטכיוו א
 ...ייז ןופ ענייא ןעוועג ןיב דיא .ןבראטש וצ טינ ךיוא ןוא ,ןבעל וצ טייקכעלגעמ ןייק
 ליפ ךיז טאה טנוזעג סעמאמ ןיימ .ענעסקאוורעד ןעוועג ןיוש ןענעז רעדגיק עלא
 ריא טעוו רשפא ,רעפרעד עטנעאנ יד ןיא ןראפעגסיורא רעמוז ןעמ זיא ,טרעגרעראפ
 טימ ,ערעדנא יוו .עווארטסא ןיא רעמ ןאט וצ סאוו טאהעג טינ באה דיא .רעסעב ןרעוו
 רעד ןיא ןוא עשראוו וייק ןעמוקעג דיא ןיב ,דאפ א ןא ,ןשינעטנעק קינייוו רעייז
 םעד ראפ .טעברא ןעמוקאב וצ ידכ ,ןסנאנא יד ןשיווצ טכוזעג "סערפסקע" גנוטייצ
 ןענעק וצ ידכ ,ןסערעד טינ לאמ ליפ ,החפשמ א ייב טעב א טאהעג ךיא באה טלאהעג
 ןטרעפ םעד ףיוא ,ערעפא רעד ןיא לאמא רעדא ,רעטאעט שידיי א ,אניק א ןיא ןייג
 :ןסייהעג טאה סאד .טרעצנאק א וצ — ירפרעדניא קיטנוז א לאמא ןוא .ןאקלאב

 .עשראוו ןיא טבעלעג
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 ןגעוו טדערעג ראנ טאה זעמ ,רעוולופ טימ לוס ןערועג טסול יד זיא 1939 ראי ןיא
 .ןכארבעגסיוא זיא יז זיב — גירק

 עשראוו רעטרידראבמאב רעד ןופ ףיולטנא ךיא

 *ארע טימ טקעדאב למיה םעד ןעזעג רימ ןבאה ,1939 רעבמעטפעס ןטשרע םעד

 טרעטשעצ ןראוועג ןענעז רעזייה .םעבמאב ןלאסעג רדסכ ןענעז ,גאט םעגעי ןוס .ןענאלפ
 .ןלאפעג ןענעז ןשטגעמ ןוא

 טאה׳מ .םייה רעד ןופ ווירב טאהעג דיא באה ,רעבמעטפעס ןט1 ןראפ געט ראפ א
 .םייהא ןעמוק לאז ךיא ןוא יימרא רעד ןיא ןעמונעג ןעמ טאה ןחשנמ זא ,ןבירשעג רימ

 ,עשראוו טזאלראפ באה דיא ןעוו .ןראפעג טינ ךיילג ןיב׳כ סאוו ראפ טינ קנעדעג דיא

 ־ארטסא ךאג טימ ,םייהא סופ וצ ןעמוקעג .ןכאוו ייווצ טרעיודעג ויוש גירק רעד טאה
 זיא עמאמ ןיימ .תוכוס ןעוועג זיא׳ס .ןאמרעסאוו עשטנייש ןוא ןראק עדלאג :רעיו

 .ןעז יז ןעגנאגעג סיפ ענעלאוושעג טימ דיא ןיב ,ףראד א ןיא ןעוועג

 ןעמוק ןסור יד זא ,ןעגנאלק ןגארטעג דיז ןבאה ,עווארטסא ןייק ןעמוקעג קירוצ
 לסיב א טקאפעגגייא ןבאה ליפ .תמא ראפ ןזיוועגסיורא ךיז טאה׳ס .חרזמ ןופ ,ןליופ ןייק
 ןיימ — ייז ןשדוצ .ןעגנאגעג ןעמ זיא סעציילפ יד ףיוא קאזקור א טימ ןוא ןכאז
 ןשיווצ .ןראפעגקעווא ןוא ןגאוו־ןוא־דרעפ ןעגנודעג ןבאה תוחפשמ .םירמ רעטסעווש
 רימ ןבאה ׳ןעמוקעג קירוצ זיא השנמ .החפשמ רעד טימ רעטעטשיינ רעזייל — ייז

 סיורפ ןייז — ייז טימ .ןראפעג רעדיוו ןוא יודפ ןייז ןעמונעג טאה רע .טיירפעג דיז
 קעווא ןלאז רענעמ יד זא ,גנאלק א טזאלעגסיורא ןעמ טאה ירפ רעד ןיא .ןרעטסעווש
 ןעלקיצאטאמ ףיוא ןעמוקנא סאג רעזדנוא ףיוא ןעזעג דיא באה רעגייזא 9 .לטעטש ןופ
 ןפיוא ,רעטייוו ןראפעג ראנ ,טלעטשעגפא טינ דיז ןבאה עכלעוו ,ןשטייד עגנוי ייווצ

 ןוא טלעטשעגפא ךיז ןבאה םאוו ,ןפישזד עשירעטילימ — םעד דאנ .ןילבול ןייק געוו
 טאה עכלעוו ,עמאמ יד .לאמראנ ןייג לאז ןבעל סאד ,ןטפעשעג יד ןכאמפיוא ןסייהעג
 באה שטייד־שידיי ןיימ טימ דיא ןוא ,ןקארשעגרעביא ןעוועג רעבא זיא ,שטייד טדערעג
 ןיא ןיקסמאדא וצ ןפורעג דימ טאה׳מ .טנעקעג באה דיא יוזא יוו ,טרעפטנעעג ייז
 טיגראג טאה יז רעבא ,ןסע טגנאלראפ ןוא ןיירא טראד ןענעז ןשטייד יד .ןאראטסער
 ריא) רימ יוו יוזא ןקארשעגרעביא ןעוועג זיא יז .ןפלאהעג דיא באה .ןענאטשראפ
 ־ןעיורפ ןיא טריפעגסיורא םיובגעקלענ בר רעווארטסא םעד טאה ,עדגאמ רעטכאט

 .(ןטלאהאב וצ םיא ׳עוועצראפ ןייכ רעדיילק

 יד ןעמוקעג ןענעז םנגראמ וצ רעבא ,קעווא ןשטייד יד ןענעז טכאנ עבלעז יד
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 טאה סורא געט ראפ א זיא .לטעטש ןיא ןעוועטאבעלאב ןעמונעג ןוא ןשטייד־סקלאפ
 עווארטסא ןיא זיוה ןדעי ןיא זא ,טסייה סאד .ןדיי ןופ ןייר טכאמעג וואטראוועל ןעמ
 .דעווש רעייז ןראוועג זיא׳ס .וואטראוועל ןופ תוחפשמ 4—3 טצעזעגניירא ןעמ טאה

 רעזדנוא ייב טלעטשעגפא ריז טאה םיצולפ .טרסמעג תנוא טאה רעצימע זא ,סיוא טזייוו
 רעטריקסאמראפ רעד וצ ןעגנאגעגוצ ראנ ,טגאזעג טינראג טאה׳מ ,ןישאמ א ריט
 עבלעז סאד .ןעלקיטרא ערעדנא ןוא לעמ ןעוועג זיא׳ס לפיוו ןעמונעגסיורא ,גנונעפע
 ןעמוקעג םירמ זיא ןגראמירפ םענייש א ןיא .ןטפעשעג ערעדנא ןיא ןאטעג ןעמ טאה
 .רעלרפ יוו טינ ,עדייב זדנוא טימ ןראפ ןלעוו עמאמ יד ןיוש טעוו טציא זא ,טגאזעג ןוא

 ןוא דיש עמעראוו טיירגעגוצ ןבאה דימ .רימ טימ ןייג וצ ןזאלראפ טינ ךיז ןאק יז
 ןיוש זיא ץענערג יד לידו ,גוב רייט םעד ןעלגומש וצ שטיטאוואלס ןייק ןראפעגקעווא
 ןשיווצ ,רעווארטסא ליפ ןראפעג ןענעז רופ רעד ףיוא זדנוא טימ .טבאמראפ ןעוועג
 .סרעלגומש טימ טקידנעטשראפ ךיז ןבאה רימ .בעל לבייל דניירפ א רעניימ — ייז

 תנוא ןבאה ייז .רוטנאדנעמאק עשישטייד ת ןעוועג זיא ,רעסאוו םענופ טייוו טשינ
 ןפראוועגסיורא ייברעד ןוא ןבאז עלופטרעוו עלא ןעמענוצ ןכאנ רעבא ,ןייג טזאלעג
 שטייד ןייא טאה ,ןעמענפיונוצ טלאוועג רעטעפש ייז באה ךיא ןעוו .סאטאפ ערעזדנוא
 לייוו ,רייט םעד ןייגכרוד טזומעג לאמ ךס א ןבאה רימ .רימ ןופ טנעאנ ןסאשעגסיוא
 ־רעבירא ןעגנולעג דאד תנוא זיא טכאנ ןייא ןיא .טקישעגקירוצ זדנוא ןבאה ןסור יד
 טאה סנטייוו רעד ןופ .רעבאהביל עילאפ ןעוועג ריוא חא זדנוא טימ .גוב םעד ןייגוצ
 ןעגנערב וצ שינעביולרעד א טאהעג טאה םירמ .בושי ןשיסור א ןופ טכיל ןעזעג ןעמ
 רעטייווצ רעד ףיוא טקישעגקירוצ ןוא טפאכעג ייז ןסור יד ןבאה ,רעדייל .ןעמאמ יד
 .םונהיג רעתמא רעד ייז ראפ ןביוהעגנא דיז טאה טלאמעד ןופ .ןשטייד יד וצ ,טייז

 ת זיא ,טלעג ןא ,עטרינגיזער א זיב ,קירוצ ןוא ןיהא טקישעג לאמ ךס א ייז טאה׳מ
 ־ארבעצ א ,טייז רעשיסור רעד ףיוא רעבירא ךעלדנע זיא םירמ .םייהא ןראפעג עמאמ

 .עטיוט־בלאה א ,ענעכ

 עטונ ליפ ןעוועג ןענעז רעווארטסא ערעזדנוא ןשיווצ זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ
 ןדש ,רעסאוו םייב קידנעייז .ןאק ןיא ןענאטשעג זיא ןבעל רעייז ןעוו וליפא ,ןשטנעמ
 זיא׳ס .רוטנאדנעמאק עשיסור א ןייגכרודא טזומעג ןעמ טאה ,טייז רעשיסור רעד ףיוא
 באה ןוא דיי א זיא רע זא ,טנעקרעד דיא באה ,שטנעמ א קידנעעז .גאטראפ ןעוועג
 ןבירשעגנא םיא וצ באה׳כ .עוועשטאמאד ןיא טניווו גנילרעפש לבייל זא ,טנאמרעד דיז
 רעכלעוו ,רעטעטשיינ רעזייל וצ טגנערבעג זדנוא ןוא ןעמוקעג דיילג רע זיא ,עלעטעצ א
 זיא םירמ לידו ,טרא סאד טזאלראפ רימ ןבאה ,געט ראפ א דאנ .טניווועג טראד טאה
 ןעמאמ ןיימ ןופ לרוג ןרעטיב םעד טסווורעד ךיז דיא באה קסירב ןיא .ןעמוקעג טינ
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 ףיוא טראוועג טאה םאוו עפורג רעד טימ ןוא ןעמוקעג םירמ זיא ךעלדנע .ןעמירמ ןוא
 .דגאלסור ןיא ,רעטייוו ןראפעג ךיילג ,ריא

 רעד וצ ןעמוק וצ ןעגנילעג טעוו רימ זא ,גנונעפאה רעד טימ טבעלעג באה ךיא
 לענש ץנאג ןענעז רימ רעבא .ערעדנא ליפ יוו ,ןיילא ןבילבעג זיא יז לידו ,ןעמאמ

 .ריביס ןייק טריפעג זדנוא ןבאה סאוו ,ןענאלאשע ןיא ןראוועג טפאכראפ

 עגייש רעריביס רעד ןיא
 ליפ ןעמ טאה .קיירטש א טכאמעג רימ ןבאה ,ריביס ןיא םישדח 2 עטשרע יד ןיא
 ,ןאסניקלענ לבייל — ייז ןשיווצ) .ןעזעג טינ רעמ ייז ןבאה רימ ןוא — טריטסערא

 החפשמ סיורפ ןייז ,ןהשנמ טימ ןראפעג ךיא ןיב ןאלאשע ןיא .(ןוז־רעדורב םבר םעד
 זיא׳מ זיב ,סאטיוא־טסאל טימ ,ףיש א טימ ןראפעג ךדא זיא ןעמ .דניירפ ערעדנא ןוא
 זדנוא טימ .טנגעג רעקסריביסאוואנ ,ןאיאר רעקצעכלוגעיט ןיא ,עגייט רעד ןיא ןעמוקעג
 ןוא טייצלאמ ןטשרע םעד ייב ןעוו .שיסור טדערעג טאה םאוו ,יורפ א ןראפעג זיא
 ןענעז רימ לייוו) ״? םעראוו אד זיא גנאל יוו״ :טגערפעג יז טאה ,גנולייטוצ־ןסע

 :טרעפטנעעג ריא ןעמ טאה ,(ינוי עדנע ןעמוקעגנא

 .רעמוז זיא טשער רעד ,ןטאנאמ 10 ראנ זיא רעטניוו —

 ...טכאלעג ןבאה עלא

 ראפ .דלאוו ןטקאהעגסיוא ןא ןיא ןענופעג ויז טאה ןקאראב יד טימ רעגאל רעד
 עפאגק ןעוועג טראד ןענעז רימ .רעמייב ןקאה :גנוקיטפעשאב ןייא ןעוועג זיא עלא
 ,טלעק ,ןטייהקנארק ןופ — ןשטנעמ ליפ טזאלעגרעביא טראד טאה ןעמ .ראי ייווצ

 .רעמייב יד רעטנוא טיוט ןלאפעג יצ ,רעגנוה ןופ ןבראטשעג ךיוא זיא׳מ

 ־יקסראקיש .ג .א רעד קנאד א ,עיזא־לטימ ןייק טקישעג זדנוא ןעמ טאה טראד ןופ
 ,סופיט ןופ ןבראטשעגסיוא ןענעז ךס א .ןזאכלאק ןיא טעבראעג ןבאה רימ .עיטסענמא

 .עיראלאמ רעדא

 טאטש רעד ןיא רעטסעווש ןיימ טימ טקינייאראפ ךיז ךיא באה 1944 ראי ןיא
 רימ ןבאה דנאלסור ןיא ןדש .ןקידנע ךד טעוו גירק יד זיב ,טראוועג ןוא יקראג

 .ןלדפ ןיא ןדיי ענעבילבעג יד ןופ לרוג םעד טסווועג

 ןליופ ןיא קירוצ
 רעוו זיא רשפא :טכארטעג ןבאה רימ .טקידנעעג ךיז טאה גירק יד .1945 יאמ
 .םידוא ןראפעג טינ וליפא ןענעז רימ ?החפשמ רעסיורג רעזדנוא ןופ ןבילבעג ןבעל
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 ביוא ,ןדיי ןקאילאפ יד ןענעגרה עיצאטס רעד ףיוא זא ,טגאזעג זדנוא טאה ןעמ לייוו
 .וואלצארוו ןייק ןראפעג ןיב׳כ ןעוו ,טבעלעגייב םאד באה ןיילא ךיא .ןעמוק עכלעזא

 ןראפעג ןעמ זיא ,עוואלעיב ןייק וואלצארוו ןופ ראנ .גאטייב ןראפעג דיא ןיב ןיהא
 ןעמוקעגניירא ויא ,ןאגאוו ןיא טרא ןיימ ףיוא טצעזעג ךיז באה ךיא ןעוו .טכאנייב
 ןוא ןשטנעמ עלא ןשיווצ טקוקעג .ראי 7 ןופ עלעדיימ א טימ יורפ ערעטלע ןא
 .אי :טגאזעג באה ךיא .עוואלעיב ןייק ראפ ךיא יצ טגערפעג ,רימ וצ ןעמוקעגוצ

 ןטראוו ןיוש ןעמ טעוו טראד ,עלעדיימ סאד ןעמענטימ ןטעבעג רעייז ךימ טאה יז
 ןעמוקעג ןענעז לאמ סעדעי .ןשטנעמ עגנוי ןראפעג ןענעז ןטסניימ םוצ .ריא ףיוא
 ־קיצנייא .ןריפאפ יד טרילארטנאק ןוא טייל־רעטילימ עטנפאוואב 3—2 ןענאגאוו יד ןיא
 ןסיורד ןופ .ןראפעג זיא גוצ רעד ןוא — ןדיי ,רעגעמ עגנוי ןפורעגסיורא ייז ןבאה זייוו
 ןאטעג סאד ןבאה ,םיחצור עשיליופ יד ,ייז .תולוק עכעלשטנעממוא טרעהעג ךיז ןבאה
 עדנאלב סאד לייוו ,ןראוועג לוצינ דיא ןיב רשפא .טכאנ רעד ךרוד לאמ עכעלטע

 ז ינק עגיימ ףיוא ןפאלשעג זיא עלעדיימ

 .םארגאפ רעצלעק םעד ןופ טרעהעג ןעמ טאה רעטעפש געט ראפ א

 לארשי־ץרא ןייק
 רעביא סופוצ ןייג וצ טיירגעג ךיז טאה סאוו ,ץוביק א ןעוועג זיא עוואלעיב ןיא
 ןייק אקזדאלק ךרוד קעווא ייז טימ ןענעז רימ .עיקאוואלסאכעשט ןייק ,ץענערג רעד
 ןעמוקעג ןענעז רימ זיב ,ענאז רעשילגנע רעד ןיא ,ךיירטסע ןייק טראד ןופ ,עיכעשט
 1948 רעבמעוואנ ןיא .השנמ רעדורב רעזדנוא ןפארטעג ןבאה רימ ווו ,גרובצלאז ץיק

 .דגאל ןיא ןעמוקעגנא 1949 ץרעמ ןיא ןוא לארשי ןייק ןראפ וצ ןסאלשאב רימ ןבאה

 רשא ןעוועג זיא ,םילוע־תיב ןיא ןעז זדנוא ןעמוקעג זיא סאוו רעטשרע רעד
 ביוא .ןבעגעגסיורא טאה עווארטסא טאוו שטנעמ רעכעלרע ,רענייפ א .ל״ז ןאמצראוו
 ןיא ןעגנאגעג טינ ןיב ךיא טאוו ,סאד ראנ זיא ,סעפע ףיוא הטרח לאמא באה דיא
 .טעברא ןפאשעג רימ טאה רע .ךיז וצ חספ ןעמוק וצ ןטעבעג טאה רע .ןגעוו ענייז

 גנוניווו א ןיא ןיירא רימ ןענעז ךאנרעד .םלוע־תיב ןיא ןעוועג ןיב ךיא גנאל יוו
 .טעברא טאהעג ךיא באה ,ןצנאראמ יד ןעמענפארא ןופ טייצ רעד ןיא .םייתמר ןבעל

 דניק ןוא ןאמ א טימ םירמ רעטסעווש ןיימ .טארייהראפ ןעוועג ןאד ןיוש ןיב דיא
 רעד םורא ןדאב םעד טרעקאעצ רימ ןבאוד גגילירפ ןיא .ןולוח ןיא טניווועג ןבאה
 טעוועדאהעג ךייא ןבאה רימ .גייצנירג ענעדיישראפ ןוא לפאטראק טייזראפ ןוא בוטש

 .רעניה
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 דיא באה 1950 רעבמעוואנ ןיא .לארשי ןיא זבעל סאד ןביוהעגבא דיז טאה יוזא
 סנאמ ןיימ .טרעסעבעג טינ ךיז טאה עגאל עלעירעטאמ יד .ןוז רעזדנוא ןריובעג

 .ףליה עקיצנייא יד ןעוועג זיא סאד ןוא — ןפלאהעג טאה עקירעמא ןיא החפשמ

 ןבאה רימ .1956 ראי ןיא ,עקירעמא ןייק ןעמונעג זדנוא ןבאה רעדירב סנאמ ןיימ
 ענעגייא ןא טאה ןוז ץימ .עיסנעפ ףיוא ןיוש רימ ןענעז טנייה .טעבראעג רעווש טראד
 ,ליזארב ןיא יבדרמ־ןתהא טשינ .אד טינ ויוש רעדירב עגיימ ןענעז ,רעדייל תוחפשמ

 ןוא םירמ רעטסעווש ןיימ טימ ןעזעג רעדיוו דיז באה ריא .לארשי ןיא השנמ טינ
 ליזארב ןיא טבעל הרש רעטסעווש ןיימ .ךעלקינייא ןוא ןיז ערעייז טימ רעגאווש

 .תוחפשמ טימ רעטכעט עריא ריוא ןוא
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 ןעגנירענירעד־המחלמ

 םי־תב / יקסוועינשור רתסא

1 

 *ארט רעזדנוא ןביוהעגנא דיז טאה ,הנשה־שאר ברע ,1939 רעבמעטפעס ןט1 םעד

 עיצאיווא רעייז ןוא דנאלשטייד־רעלטיה ןופ זלאפאב טרעוו ןליופ .געוו־רעריטראמ רעשיג
 ,געט עכעלטע ןופ דשמ ןיא .גנורעקלעפאב עליוויצ יד יוו ,יימרא יד טרידראבמאב
 ־יצאנ ,םינכש עדייב ןוא בורח טרעוו דנאל סאד .יימרא עשיליופ יד ריז טלאפעצ
 *אב טרעוו גוב דייט רעד .ןליופ טימ דיז ןלייטעצ ,דנאלסור־טעיוואס ןוא דנאלשטייד

 טרעהעג רעבלעוו ,גערב ןקידברעמ ןפיוא ריז טניפעג עווארטסא .ץענערג םלא טמיטש
 ןליפ דימ .גנולפייווצראפ ןוא דחפ רערעווש א טלאפאב ןדיי ןוא — דנאלשטייד וצ
 ןוא — טגראזאב ןעמ זיא םייה רעזדנוא ןיא .עפארטסאטאק עקידנרעטנענרעד ךיז יד
 ־יבאמ ןעוועג זיא השמ רעדורב רערעטלע ןיימ :תוביס עטסנרע וצרעד ןעוועג ןענעז׳ס
 רפוא דיז ןבאה םירבח ענייז ןופ דס א תעב .טנארפ ןפיוא ןענופעג דיז ןוא טריזיל
 רערעגנוי ןיימ דיוא .העידי םוש ןייק טאהעג טשינ םיא ןופ רימ ןבאה ,םייה א טרעקעג
 טייז רענעי ףיוא ןפאלטגא ,םייה רעד ןופ קעווא טאהעג זיא יכדרמ דורב רעדורב
 ןיימ .רעדניק יד חס טקידיילעגסיוא טרעוו בוטש יד לייוו ,טנייוו עמאמ יד .ץענערג
 ןטראוורעביא טראד ידכ ,ןטעיוואס יד וצ ןראפרעבירא ןוא החפשמ יד ןעמענ ליוו רעטאפ
 — רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמאמ יד טימ גנוטאראב־עילימאפ א דאנ .טייצ ערעווש יד

 טסילשאב ,דוד־לקנאי ןוא לסאי רעדירב ייווצ סנטאט םעד ןוא לוולעוו ,ןתנ ,האל־לרעפ
 רעדניק ןוא ןעיורפ ראפ זא ,דאנ טרפב ,ןעמייה עטגדראעגנייא יד ןזאלראפ טשיג :ןעמ
 ,ןשטנעמ ערעטלע זא ,טביולגעג דיוא טאה׳מ .ךעלגערטרעדמוא ןייז ןרעדנאוו סאד טעוו

 ,קינאפ ןייק ןכאמ טינ ףראד׳מ ...ןעפעשט טינ ןשטייד יד ןלעוו ,ןעיורפ ןוא רעדניק

 .המחלמ יד ןרעיוד טשינ גנאל טעוו׳ס זא ,גנונעפאה טימ ןבעל ראנ

 ערעייט עגיימ טימ ךיז ןגעזעג דיא ריוא .לטעטש סאד טזאלראפ טנגוי יד רעבא
 טימ עלא ייז טסיירט ךיא .ןעבאב רעביל רעד טימ ןוא רעדירב ,רעטסעווש ,ןרעטלע

 ...ןעמאזוצ ןייז רעדיוו ןלעוו רימ תא ןרעקמוא דיז לענש לעוו׳כ זא ,גנונעפאה רעד

 זיא זדנוא .םיובנעשריק דוד ןוא אריפאש רתסא ןראפעג דיוא ןענעז רימ טימ
 זיא סאוו ,עקווושאמאט לטעטש ןיא ,גוב טייז רענעי ףיוא ןעמוקוצרעבירא דיז ןעגנולעג
 ןענעז ןלוש ,ןבולק ,ןליש יוו ,סעדייבעג עכעלטנפע עלא .םיטילפ טימ טלופראפ ןעוועג
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 ןפארטעג אד דיא באה ,קילג םוצ .ןליופ ברעמ ןופ ןפאלטנא ןעבעז טאוו יד ןופ טצעזאב
 .םייה רעזדנוא ןופ קעווא עטשרע יד ןופ זיא םאוו ,יכדרמ ךורב רעדורב ןרעגנוי ןיימ

 ־גיל א טימ לקניוו ןייז טאה רע ווו ,גנוניווו רעטאווירפ א ןיא ןיירא דימ טמענ רע
 *רעביא רימ רע טיג םעד ףיוא ןוא — ןפאלש וצ טעב א ראפ םיא טניד טאוו ,לוטש

 ךיז רימ ןבאה םנגראמוצ .טשינ דיא קגעדעג ,ןפאלשעג ויא ןיילא רע ווו .ןקיטכענוצ
 .ןעזעג טשינ םיא דיא באה רעמ ןוא — עווארטסא ןייק קירוצ קעווא זיא רע .טנגעזעג

 שירעב רעדירב יד דיוא יוו ,ןאמוד הנוי ןיזוק רערעייט ןיימ ןעגנאגעגטימ זיא םיא טימ
 ןראפ עניטנעגרא ןופ ןעמוקעג קירוצ זיא רע •ואמרעקא לקאי ןוא םיובנעשריק דוד ןוא
 ־עג קירוצ ןוא טייז רעשיטור רעד ףיוא טשרעמוצ ןעוועג ,המחלמ רעד ןופ דירבטיוא
 .םישודק ערעזדנוא ןופ לרוג ןרעטיב םעד טלייטעג טאה רע ווו ,יודפ ןייז טימ ןעגנאג

 ...הבצמ רעייז ןייז גנונאמרעד ןיימ לאז
2 

 רעקילדנעצ זא ןעמוק גאט ןדעי .ןפא ץלא דאנ זיא ,עיניל־גוב יד רעדא ,ץענערג יד
 ןטאטליורג עשיטטירעלטיה יד ןגעוו ןלייצדעד טאוו ,עטנאקאב ךס א ייז ןשיווצ ,םיטילפ
 ןעמעוו טימ ,ןאמ רעקיטפנוקוצ ןיימ ךיוא טמוק סע .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד יבגל
 עטוג יא ,םיבורק יא ןענעז ןרעטלע ערעזדנוא .ןראי־רעדניק יד ןופ דיז ןענעק רימ
 ףיוא זדנוא ןעמענ ייז .עוועשטאמאד עקידתונכש רעד ןיא החפשמ טאה רע .דניירפ
 ליפ — ייז ןשיווצ .םיטילפ טימ טלופרעביא זיא עוועשטאמאד דיוא .קיצראה ראג
 רעטכאט רעקיצנייא רעייז טימ רעטעטשיינ רעזייל החפשמ יד יוו ,ןדיי רעווארטסא
 עמאזנייא יד .ערעדנא ןוא הרש רעטומ רעייז טימ ןאמדלעפ םהרבא ןוא לקנאי ,רתסא
 ,טשינ דיא קנעדעג ןעמענ ערעייז טאוו ,ערעדנא ןוא קישטיורקאז עלהיח יוו ,עכעלטנגוי

 .טלפייווצראפ ןוא טנלע טליפעג דיז ןבאה

 טראד ןבאה טאוו ,טיילעגנוי רעווארטטא ייווצ טניווועג ןבאה עוועשטאמאד ןיא
 ןעמייה ערעייז .גנילרעפש לבייל תא ןיראמזאר שינאמ :המחלמ רעד ראפ טאהעג הנותח
 זיא טייקכלטניירפטסאג רעייז ןוא רעווארטסא ןזאלמייה ןדעי ראפ ןפא ןעוועג ןענעז

 !קנעדנא רעייז דובכ .ןדיי עשיטעטש ערעזדנוא ייב רבדרבש א ןעוועג

 יד .עוועשטאמאד ןיא הפוח א טלעטשעג רימ ןבאה ,1939 רעבמעוואנ ןטם22 םעד
 טימ ןיראמזאר שינאמ :ןעוועג ןענעז החמש רעד ףיוא טטעג רעווארטטא עקיצנייא
 טניווועג טאה טראד לייוו ,ןירבאק ןייק רעבירא רימ ןראפ ,הנותח רעד דאנ .יודפ ןייז
 גנוניווו א טימ טגראזאב זדנוא טאה רע .ןאמטראוו המלש ,ןיזוק רעיירטעג א סנאמ ןיימ
 יד ןופ ןיז ייווצ יד ןעגופעג ריוא דיז ןבאה ןירבאק ןיא .ןאמ ןיימ ראפ טעברא ןוא
 ןענעז רימ ראנ .ץנימ שיבייל ןופ רעטכאט א ןוא רעשיפ ןורהא השמ — רעווארטסא
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 ראפרעד .םייה רעטלא רעד ןיא ראפ טמוק םע םאוו םעד ןופ טקיאורמואב קראטש
 ייב .ןלייפ רעטריפוקא רעד ןיא ןראפ וצ קירוצ טרירטסיגער דיז רימ ןבאה עקאט
 ןיא ןוא — םישזער רעייז יירטעג ןוא לאיאל טשינ ןענעז רימ זא ,סאד טסייה ןסור יד

 יד ןיא טעברא רערעווש ףיוא ,לארוא ןפיוא טקישראפ רימ ןרעוו ,1940 ינוי בייהנא
 .סנבורג־רעפוק

3 

 םצע םענופ ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ ךיוא רימ ןדייל ,טעברא־עגראטאק רעד וצ
 ןקיטכיל ןייא ראנ .קידלושמוא ןצנאגניא גנוקישראפ ףיוא ויז טניפעג ןעמ זא ,ליפעג
 רוכב רעזדנוא ןריובעג טרעוו רעבאטקא ןט2 םעד — טאהעג טראד רימ ןבאה לארטש
 ךיז ליקראפ ךיא .ןטלעק עקראטש לארוא ןפיוא ןיוש ןשרעה טייצ רענעי ץא .ירא —
 רימ ןעוו .ןבעל ןצנאג ןפיוא ןרופש טזאלעג ןבאה טייקנארק רענעי ןופ ןגלאפ יד ןוא
 .גנואיירפאב יד ןעמוקעג טכירעגמוא זיא ,טרעטיבראפ ץא טרינגיזער ןעוועג ןיוש ןענעז
 ,1942 ינוי ןט022 סעד ,דנאבראפדטאר ןפיוא דנאלשטייד־רעלטיה ןופ לאפרעביא ןכאנ

 ,ןאדנאל ןיא גנוריגער־עיצארגימע רעשיליופ רעד טימ ךאמפא ןא ןסאלשעג עווקסאמ טאה
 ןופ ןעמאנ ןפיוא) עיטסענמא־יקסראקיש .ג .א יד ןראוועג ןריובעג זיא׳ס ןכלעוו ןופ
 ־עג יוו .(גגוריגער־עיצארגימע רעד ןופ רעימערפ רעקידטלאמעד ,יקסראקיש לארענעג
 ןראוועג ,ןרעגאל יד ןיא עטקישראפ עלא יוו ,רימ ןענעז ,רעגריב עשיליופ ענעזעוו
 רעייז א ראנ .עיזא־לטימ ןיא ,םורד ףיוא ןראפעגרעביא זיא ייז ןופ בור רעד .טיירפאב
 עכעלטע .לובמאשזד ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז ,ןענאגאוו־טסאל ןיא עזייר רערעווש
 רימ ןעמוקאב ךעלדנע .ןגיילוצקעווא פאק םעד ווו אטשינ ,םאג ןפיוא רימ ןענעז געט
 לייט א ...טמוק קילגמוא סאד ןוא קנארק דעלברעטש טרעוו דניק סאד דאנ ,לקניוו א

 .לובמאשזד ןיא תורבקה־תיב ןפיוא ןבילבעג זיא ןבעל רעזדנוא ןופ

 ראנ ,ןסע וצ ןבאה לאז׳מ ,ןטעברא דיא ןוא ןאמ ןיימ .רעטייוו טייג ןבעל םאד ראנ
 טייוו רעטעמאליק רעטרעדנוה טגיל לובמאשזד םגה .טקיטייוועצ ןענעז רעצרעה יד
 ףיוא ןשטנעמ עטעקאנ בלאה .טיונ ןוא רעגנוה טאטש רעד ןיא טשרעה ,טנארפ םענופ
 ־סופיט א דאנ טעוועשוב טייקמערא רעד וצ ןוא .טיורב לקיטש א ןטעב ןסאג יד

 .עימעדיפע

 קילעפוצ ןגעגאב דיא וערו ,טשארעביא קידיירפ דיא דעוו ,געט עקיטעמוא ענעי ןיא
 :ןדיי עשיטעטש דאנ ןופ רימ טלייצרעד סאוו ,שטיוואלאיב לקוי דיי רעווארטסא םעד

 ,יורפ ןייז טימ טכוי לקנאי ,שטיווארעשטכאפ רתסא ,םיובנזאר םהרבא ,ףאש ףסוי
 ,המחלמ רעד ץפ ףוס ןזיב ןעמאזוצ דיז ןטלאה רימ .החפשמ ןייז טימ םואהקע לצעג דיוא

 .החפשמ ןייא יוו
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4 

 .ןשטייד יד תפ עיצאלוטיפאק רגח וצ ןעוועג הכוז ךעלדנע דימ ןבאה 1945 יאמ ןיא

 ןדיי רימ רעבא .המחלמ רעטקידנעראפ רעד בילוצ דיירפ ראפ ןסאג יד ץא טצנאט ןעמ
 עטסטנעאנ יד רעמ אטשינ ,םייה ץיק רעמ אטשינ .ןברוח ןסיורג םעד ןגעוו ץוש ןסייוו
 דימ .תמא רערעטיב רעד זיא סאד ראנ ,ךעלביולגמוא טגנילק סע .ערעזדנוא ןשטנעמ
 רעדורב רערעטלע רעד ץא רעטאפ רערעייט ןיימ :אנקמ רעווארטסא לייט א ןענעז
 רעדירב עניימ ?ןעמאמ ןיימ ןסעגראפ דיא ןאק יוו ראנ .ןבעל ןבילבעג ןענעז השמ

 הנח ןוא הכלמ הרש ,םירמ ענייש ןרעטסעווש עניימ ?עלערעב ,ןתנ ,יכדרמ ,ךורב
 זרעדניק ערעייז ,סעמומ ,םרעטעפ ערעייט יד ,עבאב יד ,עדלאג

 ןופ עיצאירטאפער רעד טימ ,ןליופ ןייק רימ ןעמוק לפייווצ ןוא גנונעפאה טימ
 ראנ — רעדורב ןוא רעטאפ ענעראוועג לוצינ יד ןפערט טראפ רשפא .דנאבראפ־ןטאר
 ־יטנא ןקידנשרעה םעד בילוצ ,דרע עשיליופ ענעטלאשראפ יד טזאלראפ ןיוש ןבאה ייז
 .ץלעק ןיא םארגאפ ןופ טייצ רעד ןיא ןליופ ץיק ןעמוקעגנא ןענעז רימ .םזיטימעס

 ןפערט ,ןעגנובעלרעביא עכעלקערש ץא תורצ עלא יד ןופ טמעלקראפ ץא טקיטייוועצ
 ןריולראפ טאה רע ךיוא .סופיט ףדא קנארק טרעוו ןאמ ץימ .דנאלשטייד ןיא דיז רימ
 טניווועג ןבאה טאוו סניזוק יד ,רעדירב ,רעטסעווש ,עמאמ־עטאט — החפשמ עצנאג ןייז

 .טייז רעשיסור רעד ףיוא

 רעשידיי רעטכירעגפיוא רעד ןיא ,ןעמיורט ערעזדנוא ןופ דגאל ןקילייה םעניא
 — יינסאדנופ ןבייהנא אד ידכ ,1949 ראונאי שדוח ןיא ךעלדנע רימ ןעמוק ,הנידמ

 ...םישודק ערעזדנוא דאנ קנעדנא ןקידעבעל ץא
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 1945—1939 וראי יד ויא ןעגנורעדנ^וו

 ל״ז ךוקלא הבוט

 עבעלטנרא רעבא ,עמערא ןופ טניווואב ןעוועג ןברוח םעד זיב זיא לטעטש רעזדנוא
 סאד טאהעג ביל באה ךיא .ןדיי עכעלגעמראפ לאצ עניילק א ךירא ןעוועג .ןשטנעמ
 יוו ךיז טאה ןדיי בור רעד ראנ ,רעווש רעייז ןעוועג זיא הסנרפ טימ םגה ,לטעטש
 יד .דיראי רעסיורג א ןעמוקעגראפ זיא קיטשרענאד ןדעי .ןבעגעג הצע ןא זיא׳ס
 ןוא ןטקודארפ עכעלטפאשטריוודנאל ערעייז טכארבעג ןבאה הביבס רעד ןופ םירעיופ
 ־בייא ןוא ןטפעשעג יד ןיא קעווא טלעג ןטימ ייז ןענעז ךאנרעד .טפיוקראפ ץלא טעמכ
 טשינ ,ןקאילאפ יד טימ טבעלעג טוג ןבאה רדכ .טפראדאב ןבאה ייז סאוו טפיוקעג

 .םזיטימעסיטנא ןופ ןטילעג

 ןוא סעיצאזינאגרא ענעדישראפ ןיא טריזינאגרא דיז טאה לטעטש ןיא טנגוי יד
 רעציזראפ .קעטאילביב ענרעדאמ עסיורג א טאהעג טאה "תודחאתה" יד .ןטפאשלעזעג
 ןוא "יחרזמה לעופה" ןופ ףינס א ןפאשעג דיוא דיז טאה׳ס .טסאל ר״ד ןעוועג זיא
 רעבא טאה טנגוי יד .טעברא רעד ןיא ןפלאהעגטימ ליפ טאה ןאמ ןיימ ."יתדה רמושה"
 ,עניטנעגרא ,ליזארב ןייק ןראפעג ליפ ןענעז ,עווארטסא ןיא ןאט וצ סאוו טאהעג טשינ

 ןוא חספ ףיוא םייתא ןעמוק ןגעלפ ייז .עשראוו ןייק קעווא זיא טייהרעמ יד רעבא
 .טייקכעליירפ לסיב א לטעטש ןיא טכארבעג ןוא תוכוס

 יוו טבעלעג ןעמ טאה דאוו עצנאג א .םורפ ןעוועג עלא ןענעז עווארטסא ןיא
 קיטיירפ ןיוש .בוט ־לכ ןופ טיירגעגנא ןעמ טאה תבש ףיוא רעבא .טזאלעג ךיז טאיר׳ס

 לטעטש סאד זיא ןעגעוואד ןכאנ .טכאמראפ ןעוועג ןטפעשעג עלא ןענעז טכאנראפ
 עלא ןופ .רעטכייל עגעשעמ ,עקידלקניפ יד ןיא טכיל־תבש יד ןופ ןטכיולאב ןעוועג
 ןעגגאגעג זיא יוזא .תורימז עקידתבש יד ןופ ןוגינ רעד טרעהעג דיז טאה ןעמייה

 ימוא טאה עכלעוו ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םעד זיב ,עווארטסא ןיא ןבעל שידיי

 .ןדיי ןענאילימ טכארבעג

 לווישש ןשיצאנ ןרעטנוא
 — רעדניק ייווצ ןוא ןאמ ןיימ ,ךיא .1940 זיב עווארטסא ןיא טניווועג ןבאה רימ

 ןעוועג טלא ןוז ןיימ זיא ,ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעוו .ןוז א טימ רעטכאט א
 ייווצ לטעטש ןיא ןעמוקעג ןשטייד יד ןענעז ,עווארטסא ןריפוקא ןכאנ .םישדח יירד

283 



 — ״געט־ןגחוי״ ופורעג ןבאה ייז עכלעוו ,ןעמארגאפ ןריפוצכרודא ידכ ,דאיו א לאמ

 ןדנוצעגנא ייז ןבאה גאט ןסיוועג א .בושי ןשידיי םעד טכאמעג בורח סורא יוזא ןוא
 ןוא םירפס עלא ןעגנערב וצ ןדיי יד ןליופאב ןוא טארטסיגאמ ןראפ רעייפ סיורג א
 טכאמעג ריז ייברעד ןוא טנערבראפ ןבאה ייז עכלעוו ,תויתוא עשידיי טימ רעפיב
 למיה רעד זא ,ךיוה יוזא ןעגנאגעג זיא רעייפ סאד .טכאלעג ליפ ,בוט־םוי ןסיורג א
 ןעוועג רעווש זיא זדנוא .סיורג ןעוועג זיא ןברוח רעד .טיור ןצנאגניא ןראוועג זיא
 דאב סאד זיא ייז ראפ רעבא .ךאז אזא ןאט ןענאק ןשטנעמ יוזאיוו ,ןייטשראפ וצ
 .טנוואדעג טאה׳ר ןעוו ,סילעג לדנעמ ןופ בוטש ןיא ןיירא ןעבעז ייז .קיבייוו ןעוועג

 ןברוד טקוקעגסיורא באה׳כ ןעוו .הרות־ןב א ןוא דיסח רעמורפ א ןעוועג זיא רע
 ,פאק ופיוא ןיליפת ןוא תילט םעד ןיא םיא טריפ ןעמ יוו ,ןעזעג דיא באה רעטצנעפ

 ןבאה ייז ,דעדיל עשידיי ןעגניז וצ ןעגנוווצעג םיא טאה׳מ .טנאה ןיא רודיס םעד טימ
 .טקינייפעג םיא ןוא טבאלעג

 ןשטנעמ ןבאה ,לובמ א שממ ,ןגער־םקאלש א טזאלעגפארא דארג דיז טאה׳ס
 יד טימ טנגונגאב טשינ ךיז ןבאה ןשטייד יד .למיה רעד טנייוו סאד זא ,טכארטעג
 רעד ראפ טמוק׳ס ןעוו ,קיטשרענאד — גאט א דאנ טריפעגנייא ןוא ״געט־ןדיי״ ייווצ
 ־אגרא ןוא רעפרעד עקימורא יד ןופ ןשטיוד־םקלאפ יד טלמאזראפ ןבאה ייז .דיראי
 טקאהעגסיוא ,טריבאר ,טעגרהעג ,ןגאלשעג טאה׳מ עכלעוו ,ןדיי ףיוא ןעמארגאפ טריזינ
 רעדניק ייווצ עגיימ טימ דיא ,טגאקעג טאה׳מ ווו ,ןטלאהאב ךיז ןבאה ןדיי .ןביוש
 ןבאה ןיז ייווצ ענייז טימ המלש רעטעפ רעד ,(לטעטש ןופ קעווא רעירפ זיא ןאמ ןיימ)

 .טארטסיגאמ ןיא טעבראעג טאה םאוו ,דניירפ ןשיליופ א ייב ,ףראד א ןיא ןטלאהאב ךיז

 (ןיז ענייז ןוא המלש רעטעפ רעד ,ןאמ ןיימ) ריפ עלא זא ,טנראוועג רע טאה סאד

 ןבילבעג דיא ןיב ראפרעד .טכאנ יד דאנ ןעמענוצוצ ייז המישר רעד ףיוא דיז ןעניפעג
 ןטלאהאב ךיז ןבאה רימ .רעגיווש ןוא רעדניק עניילק ייווצ יד טימ ,לטעטש ןיא ןיילא
 ךרוד רימ ןבאה רעמאק רעד ןופ .רעטניוו ףיוא טיירגראפ ,ץלאה טימ רעמאק רעד ןיא
 ןיא ןיירא קירוצ זיא׳מ ןוא קעווא ןענעז ןשטייד יד יוו ןעזעג עראפש רעניילק א

 .בוטש

 טקאהעגסיוא ,טריבארעצ ץלא ןבאה ייז .ןברוח םעד ןעזרעד רימ ןבאה אד טשרע
 טימ ,רעטניוו ןעוועג טלאמעד זיא׳ס .רעטצנעפ ןוא ןריט ענרעזעלג יד ןופ ןביוש יד
 ,רעדגיק יד ראפ ןסע לסיב א ןוא טפאנ עלעשעלפ א ןענופעג ןבאה ייז .טסערפ עקראטש

 רעד ןיא ןציז טכאנייב ןלאז רימ ידכ ,ןסע םעד ןיא ןסאגעגניירא טפאנ םעד ייז ןבאה
 .וסע וצ םאוו ןבאה טשינ ןלאז רעדניק יד ןוא רעטצניפ

 זיב ,םישדח יירד־ייווצ יד ןיא ןטילעג ןבאה רימ סאוו ןביירשאב וצ טשינ זיא׳ס
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 ןעמונעג רעדניק יד טימ דימ ןוא גמ טייז רענעי ןופ ןעמוקעג קירוצ זיא ןאמ ןיימ
 ל״ז ןהמלש ׳ר ןעמענטימ טלאוועג ןבאה רימ .לטעטש ןיילק א ,עוועשטאמאד ןייק
 ןבאה טלאוועג ייז טאה׳ר לייוו ,ןענאטשאב טשינ זיא רע ראנ ,ןיז ירוצ ענייז טימ

 .ןעמוקעגמוא עלא ןענעז ייז .ךיז טימ ,םייה רעד ןיא

 קאילאפ ןטנאקאב א ייב ןעגנודעג רימ ןבאה ,עוועשטאמאד ןייק ןפיולטנא וצ ידכ
 ןיימ ,ךיא _ געוו ןכעלרעפעג םעד ןיא טזאלעג דיז ןוא יורטש טימ טעבעגסיוא ,רופ א
 ,עוועשטאמאד ןייק ןעמוקעגנא םולשב זיא׳מ .רעדניק ירוצ ערעזדנוא ןוא לבייל ןאמ

 ־רעביא ןעוועג זיא לטעטש סאד .תורצ עתמא יד ןביוהעגנא טשרע ריז ןבאה אד ראנ
 ־ראפ ןופ .טכאמעג ךעליירפ ךיז ןבאה ןשטייד יד עכלעוו רעביא ,םיטילפ טימ טלופ
 טזומעג ריז טאה החפשמ עדעי .סאג ןיא ןייז וצ ןטאבראפ גנערטש ןעוועג זיא טכאנ
 ןדגובעגנא ,רעמע רעד .לטעטש ןיא םענורב ןקיצנייא םענופ רעסאוו לסיב א ןטיירגנא
 ןוא רעסאוו ןפעשנא ,םענורב ןיא ףיט ןזאלפארא טזומעג ןעמ טאה ,קירטש א טימ
 טפא ץנאג ןוא םענורב םייב ןענאטשעג ןטידנאב עשישטייד יד ןענעז .ןעלצפיורא

 .רעסאוו סאד ןסאגעגסיוא

 סאד ביוא ,טשינ סייוו׳כ .סיכעלא השמ ןופ החפשמ רעד ייב טניווועג ןבאה רימ
 םיורג ןיא טבעלעג ןוא רעדניק ןביז טאהעג ןבאה ייז .ןעמאנ רעקיטכיר ןייז ןעוועג זיא
 רעדניק ייווצ עניימ טימ ךיא ךרא .לרעקלא ןיילק א טימ רעמיצ ןייא ןיא ,טייקמערא
 טימ .ןסור יד וצ ץענערג יד רעבירא טאהעג ןיוש זיא ןאמ ןיימ .טניווועג טראד ןבאה
 ןזיוואב טפא ךיז באה ןשטייד .ןסעגעג טוג טאה׳מ ,ךייר ןראוועג החפשמ יד זיא לאמא
 ןעמובראפ ךיז טאה רע .טעבראעגטימ ייז טימ טאה רע זא ,ךעלגעמ .בוטש ןיא ייז ייב
 דרא זיא לאמ ןייא .קירוצ ןוא ןיהא ,ץענערג רעד רעביא ןשטנעמ ןריפרעבירא טימ
 ףיוא ןקישרעבירא זדנוא לאז רע זא ,ןסאלשאב רימ ןבאה .םיא טימ ןעמוקעג ןאמ ןיימ
 םעד טלאצאב ןבאה רימ ,ןטילש א טכארבעג טאה סיכעלא השמ .טייז רעטייווצ רעד

 ךעטעפש .בוטש ןיא ןהשמ ייב טזאלעגרעביא ץלא ןוא סיטאלז טנזיוט 10 קאילאפ
 טריפעגוצ תוחפשמ עלא טאה רע .רסומ א ןעוועג זיא רע זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה
 סאוו געוו םעד טנעקעג טאה ןאמ ןיימ יוו יוזא .רוטנאדנעמאק רעשישטייד רעד וצ
 ןרעדנא ןא ךרוד ןוא ןטילש ןופ ןעגנורפשעגפארא רע זיא ,רוטנאדנעמאק רעד ןיא טריפ

 םענעריורפעג ןרעביא טריפעגרעבירא םיא טאה סאוו ,יוג ןטנאקאב א וצ רעבירא געוו

 .גמ דייט

 ןבאה ןשטייד יד ווו ,רוטנאדנעמאק רעד ןיא טריפעגוצ ןטילש ר עד טאה זדנוא
 ןענעז רימ זא ,שיליופ ףיוא ןביירשוצנא ןעגנוווצעג ןוא חצר תוכמ ןגאלשעג זדנוא
 ץלא ןעמונעגוצ זדנוא ייב טאה׳מ .ןראפ םיא טימ ןגעמ עלא ןוא ןעמוקעגנא םולשב
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 יד ראפ סעטאמש לקעפ א ןעמענטימ טזאלעג דימ ראנ ,טגאמראפ ןבאה רימ םאמ
 :רעטכעלעג ןשיטאפש טימ טיילגאב ,ןסור יד וצ ןראפ ןסייהעג זדנוא טאה׳מ .רעדניק

 גערב ןטייווצ םעד ףיוא ןעוועג ןיוש ןענעז רימ ןעמ ."עניטסעלאפ ןייק ןדיי טראפ"
 ןסקאוועגסיוא ןעגעז יינש ןופ יוו .רעדניק יד טימ ןלאפעגרעדיבא דיא ןיב ,גוב דייט ןופ

 .ןייג וצ ןליופאב ןוא ןביותעגפיוא זדנוא ,ןסור עכיוה יירד

 תולג ןשישעיוואס ןיא
 .ץענערג רעד ייב עקזייה א וצ ןעמוקעגנא רימ ןענעז ,געוו לקיטש א ןייגפא ןכאנ

 ןעמונעג זדנוא ןבאה ןסור יד ווו ,בוטש עמעראוו א ןיא טריסעגניירא זדנוא טאה׳מ
 טשינ ןעוועג זיא עלעדיימ םעד .םעטאמש עסאנ יד זדגוא ןופ ןעמונעגפארא ,ןעוועטאר
 ־וצ םיא וצ םור רערעטלע רעד זיא .םעטא ןייק טאהעג טשיג ןיוש טאה לאומש ,טוג
 ־גיירא טאה רע .ןרעטנומרעד סע ףראד׳מ ראנ ,טבעל דניק סאד זא טגאזעג ,ןעגנאגעג
 ןכארבעגסיוא גנילצולפ טאה דניק סאד .טעוועטארעגפא ןוא ליומ ןייז ןיא טמעטאעג
 רעדניק יד ראפ דלימ ל סיב א ןבעג רעיופ םעד ןסייהעג ןבאה ןסור יד .ןייוועג א ןיא
 ןקאב ייז ןכלעוו ןיא ,קילאקעיפ ןפיוא ןגייל ךיז ןסייהעג ןעמעלא ןבאה ייז .רימ ןוא

 .םעראוו ןעוועג זיא טראד .טיורב

 ןעמונעג ןוא רעדגיק יד טימ ןפורעג דימ ייז ןבאה ,ירפ ץנאג ,גאט ןטייווצ םעד
 טגאזעג רעשראפסיוא םעד באה׳כ .ץענערג יד רעבירא ןיב׳ב סאוו ראפ ,ןגערפסיוא
 רע ,רעדיינש א זיא ןאמ ןיימ זא :ץענערג רעד ייב טגאזעג באה׳כ םאמ ,עבלעז סאד
 יד ןכארבעגסיוא רעבא זיא .ןראפ םיא וצ טלאוועג באה ךיא ןוא קסירב ןיא טעברא
 סאוו טשינ ייז באה׳כ ןוא רעדניק עניילק ייווצ טימ ןיילא ןבילבעג ןיב׳כ ,המחלמ
 טאהעג טשינ באה׳כ ןוא טסערפ עסיורג טימ רעטנדו זיא טציא .ןסע וצ ןבעג וצ
 ןיא ןזאל וצ דיז ןסאלשאב ריא באה רעבירעד ,םערא ןיב דיא .ןצייה וצ סאמ טימ
 רימ טאה רעשראפסיוא רעד .רעדניק עגיילק טימ געוו ןפעלרעפעג ןוא ןרעווש אזא
 גנוקיטעטשאב א ןעמוקעגנא סאוו ראנ זיא׳ס זא ,ןבעגעגרעביא ןבאה ןסור יד .טביולגעג
 ןבעגעג זדנוא ןבאה ייז .ןעיירפאב זדנוא ןעק׳מ ןוא — ןריפאפ עלא טימ קסידב ןופ

 רעטכעמ־ץענערג יירד יד .טקנאדאב קיצראח ייז באה ךיא ןוא קסירב זיב ןטעליב־ןאב
 רעדניק יד טשוקעג וליפא ,ןאב ןיא טצעזעגניירא ,לאזקאוו םוצ טריפעגוצ זדנוא ןבאה
 סנאמ ןיימ וצ ,קסירב ןייק ןעמוקעגנא םולשב ןענעז רימ .סטונ סאדלא ןשטנמועג ןוא

 .דנאלסור — לטיפאק יינ א ןא ךיז טבייה טציא ראג .החפשמ

 ־וצ־קיטיירפ א ייז ןבאה ,קסירב ןיא ןענעדראוצנייא דיז ןזיוואב םיוק ןבאה רימ
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 -עפש דיז ראנ ,שטייד ןופ ןפאלטנא ןענעז טאוו ןשטנעמ עלא ןעמונעגנעמאזוצ סטכאנ

 טאה׳מ .טשרעהעג טאה שטייד רעד ווו ,ןלייפ ןייק !ראפ וצ ךירוצ טרירטסיגער רעט
 ןוא תומהב טריפעג רעלרפ טאה׳מ עכלעוו ןיא ,ןענאגאוו־טסאל ןיא טקאפעגניירא זדנוא

 רעסאוו ןטימ ןקיש רעמייב יד ןוא רעדלעוו ןקאהוצסיוא ריביס ןייק טקישראפ ןוא דרעפ
 שממ ןבאה ןראמאק יד .תורצ עטנערבעג ןענאטשעגסיוא טראד ןענעז רימ .("וואלפס")
 ץומש ,גנוזייפשאב עכאווש ,טעברא־עגראטאק רעד ןופ טדערעגפא ןיוש ,ןסעגעגפיוא

 .ןטייקנארק ןוא

 עלא טיירפאב ןעמ טאה ,עיטסענמא״יקסראקיש רענעפורעג יוזא רעד קנאד א
 ןבילבראפ ןענעז רימ ווו ,ןאטסיקעבזוא ץיק טקישעג ןעמ טאה זדגוא .רעגריב עשילדפ
 ןשיליופ ןיא דיז ןריזיליבאמ וצ ףור רעד ןעמוקעג זיא רעטעפש .טייצ עגנאל א
 ,טרעכיזראפ ןוא רענעמ ערעזדגוא ןעמונעג טאה׳מ .סרעדגא לארענעג ןופ רעטילימ

 .ןליופ ןייק רענעמ יד וצ ןקישפא רעדניק יד טימ ןעיורפ עלא ןעמ טעוו גירק ןבאנ זא

 ייז טאת׳מ .טלעטשעגוצ ךיילג ךיז ןבאה ,לעטכאוו רבח ןייז ןוא לבייל ןאמ ןיימ
 טלמאזראפ ןעוועג ןיוש ןענעז׳ס ווו ,ןאב רעד וצ טקישעגקעווא ןוא ןרידנומ ןאטעגנא
 דרפ ןוא רעדניק עניילק ייווצ עניימ טימ דיא .יימרא סרעדנא ןופ ןטאדלאס ליפ

 .טרא ןפיוא ןבילבעג ןענעז עלעדיימ ריא טימ לעטכאוו

 יד זא ,ןעגנאלק טיירפשראפ ךיז ןבאה עזאב רעשירעטילימ רעד וצ געוו ןפיוא
 ןענעז רבח ןטימ ןאמ ץימ .רענעמ ערעייז וצ ןקיש טשיג ןעמ טעוו ןעיורפ עשידיי
 רעטעפש .זדנוא וצ ןעמוקעגקירצ ןוא גוצ ןופ ןעגנורפשעג עיצאטס רעסיוועג א ףיוא
 קנעדעג׳כ .ןדיי עשיקעבזוא ןופ טנגעג א ץא ןגיוצעגסיורא ןטראד ןופ דיז רימ ןבאה
 עלא לאז׳מ זא ,לעפאב א ןעמוקעג זיא׳ס זיב ,ןסעזעג טראד ןענעז רימ גנאל יוו טשינ
 ,ךעלקעפ יד ןעמונעגנעמאזוצ רימ ןבאה .םייהא ןקיש רעגריב עשיליופ ענעזעוועג

 רימ ןענעז ןטראד .דנאקאק טאטש רעסיורג רעד ןיא עיצאטס־ןאב רעד וצ ןראפעג
 ןענאגאוו־טסאל ןיא ןדאלעגנא זדנוא טאה׳מ זיב ,געט 7 א סאג רעד ףיוא ןגעלעג
 ,רבדמ ןמסיוו א רעביא ,סרעטעמאליק רעטנזיוט ןופ עזייר א ףיוא טקישעגקעווא ןוא

 ,טלעטשעג גוצ רעד ךיז טאה לאמ םעדעי .דרע ןוא למיה ראנ ןעזעג ןבאה רימ ווו

 ףיוא רעסאוו לסיב א ןכאקפיוא ריוא יוו ,טכיל ןוא טפול לסיב א ןפאב ןענאק לאז׳מ
 ןוא ץלאה ענעבילקעגפיונוצ ךעלקיטש ןופ טכאמעג ןבאה רימ ןכלעוו ,רעייפ א

 .דעלדנעפש
 ,טרירעג טאה גוצ רעד ןוא ייווצ־טובימ א טימ טקיטפעשראפ ךיא באה לאמ ץיא

 *קעווא סע טלאוועג טשינ ,רעסאוו עסייה לפעט ןטימ גוצ םעד ןפאלעגבאנ דיא ןיב

 סייוו דיא .ןרעגרעד סעפע טימ טלאוועג רעדניק עניילק ייווצ יד באה׳ב לידו ,ןפראוו
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 עסייה לפעט ןטימ גוצ ןקידנראפ ןפיוא ןייגוצפיורא ןעגנולעג זיא רימ יוזא יוו טשיג
 .רעסאוו

 ןליופ ןיא קיר1א
 טקישעג זדנוא טאה׳מ .ןליופ ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז ,וראפ ןכאוו עגנאל ךאנ
 ,ןדיי וגאלשעג ןבאה ןקאילאפ יד .תורצ עיינ ןביוהעגנא ריז ובאה אד .ןישטעשטש ןייק
 עזעיגילער יד .טריזינאגרא ךיז ובאה ודיי .ןביוש טקאהעג ןוא רענייטש ןפראוועג
 רימ ןבאה חטש ןסיוועג א ףיוא ."יחרזמה לעופה" וופ הביק א טעדנירגעג ןבאה
 ויז ובאה רימ .טיולפ א טימ טמיוצעגמורא ,ףיוה ןסיורג א טימ זיוה קידייל א ןענופעג

 ךאג זיא טאוו ,ןוקא לבייל ,ןאמ ןיימ .טעטימאק א טלייוועגסיוא ,ץוביק ןיא טצעזאב
 ןיא ןראוועג טלייוועג זיא ,ייטראפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןליופ וקידהמחלמראפ ןיא
 ךיוא ריז ןבאה רימ .ןעטעברא טזומעג ןבאה ,טלא ןוא גנוי ,ץוביק ןיא עלא .טעטימאק
 ןטייוו טשינ ןיא ןדיי ןריפרעבירא לאגעלמוא — .ה .ד ,״החירב״ רעד ןיא טקילייטאב

 ־רעדיוו א ןלעטש ןביוהעגנא ריוא ןבאה רימ .לארשי־ץרא ןייק געוו ןפיוא ,ןילרעב
 ריז ןבאה ןטימעסיטנא יד ראב יוו ,טקידייטראפ ריז ןוא סעגאגילוכ עשיליופ יד דנאטש

 .ץוביק םוצ טרעטגענרעד

 — עווארטסא לטעטש רעזדנוא ןופ החפשמ א ןופ דאזיפע ןא ןלייצרעד אד ליוו׳כ

 .(לארשי ןיא טגייה) הרופיצ עלעדיימ רעייז ןוא לדיירפ יורפ ןייז טימ ןייטשדלאג קחצי
 ןיא וציז ןפארטעג ייז דיא באה ,טקנופלמאז םוצ ןעמוקעג ןישטעשטש ןיא ןיב׳כ ןעוו
 דיא ןיב .ןילרעב ןייק ןראפוצרעבירא ייר רעד ןיא טראוועג ןבאה ייז ווו ,לקניוו א
 ןיילק א טימ טציז ןייטשדלאג החפשמ יד זא ,טלייצרעד ןוא טעטימאק םוצ קעווא
 ןייק טקישעגרעבירא דיילג ייז ןעמ טאה .ץענערג יד ןצראווש וצ טראוו ןוא דניק

 ןאמ ןיימ רעבא ,ץענערג יד רעבירא רעלרפ סאוו טלאוועג באה דיא דייא .וילרעב
 .ייר רעזדנוא ןעמוקעג זיא דעלדנע .עטצעל יד ןראפ ןלעוו רימ זא ,טרעכיזראפ טאה

 .ץענערג רעד וצ קעווא רעדניק עלא טימ רימ ןענעז ,טראפסנארט ןטצעל ןטימ

 לארשי־ץרא ןייק געוו ןפיוא
 רעבא ,עדימ רעייז ןילרעב ןייק ןעמוקעגנא זיא׳מ .געוו רערעווש א ןעוועג זיא׳ס
 טאה׳מ ןוא תוחוכ יד וצ ןעמוקעג ןעמ זיא ,טייצ עסיוועג א טאטש ןיא ןייזפא ןכאנ.עיירפ
 ןופ טייוו טשינ ,יאשא ןייק ןראפעג רימ ןענעז ךאנרעד .םייהנעזאר ןייק טקישעג זדגוא
 רעזדנוא ןעוועג זיא סאד .יחרזמה לעופה ןופ עלארטנעצ יד ןעוועג זיא׳ס ווו ,ןעכנימ
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 ,ךיירקנארפ וייק ןראפעג ןיוש רימ ןענעז ןענאד ןופ .דנאלשטייד ןיא עיצאטס עטצעל

 .לארשי ןייק דיילג — דאתעד ןוא

 תנוא טאה׳מ .1948 תוכוס עדנע הנידמ רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ
 עכלעוו ,ךעלב ןופ ןקאראב עקידייל ןעוועג ןענעז ןטראד לייוו ,הנח־םדרפ ןייק טקישעג
 ןבאה רימ .םילוע עיינ יד טצעזאב ןעמ טאה ייז ןיא .טזאלעגרעביא ןבאה רעדנעלגנע יד
 דנאל ןיא זא ,טסווורעד ריז דיא באה טייצנשיווצ ןיא .תילכת ןגעוו ןרעלק ןעמונעג
 ןופ םיתא ףראד׳מ זא ,ןסאלשאב רימ ןבאה ןעמאזוצ .רעדורב א רעניימ דיז טניפעג
 םוצ טנעאנ ,הילע תעבג ןיא הריד א ןעמוקאב ןבאה רימ .טעברא ןכוז ןוא הנח ־סדרפ
 דימ ןבאה .פערט ןא ,טנעוו 4 עזיולב ,קידייל ,דייה רעד ןיא ןעוועג זיא הריד יד .םי
 ־עג רימ ןבאה ךאד .ןעזעג טשינ רימ ןבאה הריד אזא .ץלאה ןופ פערט טכאמעג ןיילא

 .טנדראעגנייא ךיז רימ ןבאה זידוכעלסיב .ראי 6 ריא ןיא טניווו

 לעופה זיב ,ל״הצ ןופ באטש ןיא טעבראעג טייצ עגנאל א טאה לבייל ןאמ ןיימ
 טעברא ןעמוקאב באה דיא דיוא .ייטראפ רעד ןיא ןטעברא ןעמונעג םיא טאה יחרזמה
 ־רעטנוא רעדניק יד ןענעז לייוורעד .םייה רעד ןופ טייוו טשינ ,לאטיפש־״אלאנאד" ןיא
 ־רערעל א ןיא ןענרעל םילשורי ןייק טןיישעג ןעמ טאה הנידע רעטכאט יד .ןסקאוועג
 טקידנעעג ןוא רעליש רעטוג א ןעוועג ,םי־תב ןיא טנרעלעג טאה ןוז ןיימ .ראנימעס
 ןבאה זאמ ןיימ ןוא ךיא .קינארטקעלע ראפ רעינישזניא סלא םוקינכעט רעהפיח םעד

 .ןדירפוצ ןעוועג רעבא ,טעבראעג רעווש

 ןריובעג ,רעדניק עניימ .ןראוועג רטפנ ראי 55 ןופ רעטלע ןגנוי ןיא זיא ןאמ ןיימ
 .לטעטש ןופ ןבילבראפ ,רעדניק עקיצנייא יד ןענעז ,עווארטסא ןיא
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 דנאבראפ־ןשאר ןיא המחלמ יד טבעלעגרעביא

 ןייטשדלאג קחצי

 ןוא טבעלעג ךיא באה ,ןכארבעגסיוא טאה המחלמ יד ןעוו ,1939 רעבמעטפעס ןיא
 ראב יוו ,ןליופ ןופ טאטשטפיוה רעד ןיא הלהב יד קנעדעג ךיא .עשראוו ןיא טעבראעג
 ןוא טיוט ,ןברוח טעייזעג ןבאה עבלעוו ,סעבמאב עטשרע יד ןלאפ ןביוהעגנא ןבאה׳ס
 טאהעג טשינ טאה רענייק םגה ,חרזמ ףיוא רקיע רעד ,ןפאלעג ןענעז ןשטנעמ .קערש
 ןיימ ןיא — טסייה סאד ,םייה א ןייג וצ ןסאלשאב באה דיא .ליצ ןטמיטשאב ןייק
 ךיז ןעמ טאה ,וואטרעוועל ןופ לראפ א ךאב טימ ןעמאזוצ .עווארטסא לטעטש־טרובעג
 ןופ תודע ןעוועג רימ ןענעז ,ןעגנורעדנאוו געט 4 יד ךשמב .ןיירא געוו ןיא טזאלעג
 ןופ סענאלאק עגגאל יד ףיוא ןענאלפארע עשישטייד ןופ סעקאטא־טפול עקידרדסכ
 תונברק ךס א ןלאפעג ןענעז׳ס .ןרעוואר ןוא רענעגעוו ףיוא יצ ,רעייגסופ םיטילפ
 רימ זיב ,געוו־םירוסי רעזדנוא טרעיודעג טאה געט 4 .גנורעקלעפאב רעליוויצ רעד ןופ
 ־ראפ טאהעג ןיוש ןשטייד יד ןבאה גאט םעד דארג .וואטרעוועל ןייק ןעמוקעגנא ןענעז
 ןייגרעד וצ ןעגנולעג רימ זיא ךאד .ןדיי עלא ןבירטעגסיורא ןוא לטעטש סאד ןעמונ

 .עווארטסא זיב

 ןעוועג זיא שינעגעגאב רעד ןופ דיירפ יד ןוא ןטאט ןיימ ןפארטעג ךיא באה אד
 ףיוא ץלאה ןטיירגוצ — ןעמונעג ךיז ןבאה רימ רעכלעוו וצ טעברא עטשרע יד .םיורג
 ־דרעפ ןפיוא קעווא ןטאט ןטימ דיא ןיב טבאנייב .טלעק ןופ ןדייל טשינ לאז׳מ ,רעטניוו
 ,דרעפ יד ןדניבוצ טגעלפ ןעמ עכלעוו וצ רעצעלק יד ןעמונעגפארא טראד ןופ ,קראמ

 .רעמאק רעד ןיא ןטלאהאב ןוא טקאהעצ ,טגעזעצ ,םייח א ייז טגנערבעג

 טדערעגוצ דימ טאה סאוו ,עטרבח ןיימ טרעקעגמוא ריז טאה גוב טייז רענעי ןופ
 ,קידלגיופ יוזא טשינ זיא טראד ךיוא ,תמא .ןסור יד וצ ,ץענערג יד רעבירא ןלאז רימ

 .ןשטייד יד ייב יוו תורצ ןוא ןעגנוקירעדינרעד ,ןעגנוקידיילאב ןופ טשינ רעבא טדייל ןעמ

 ןיא ןעמוקעגבא ןוא ןיירא געוו ןיא טזאלעג ךיז רימ ןבאה ,טכארטעג גנאל טשינ
 ־ץענערג א ןעוועג זיא טראד ראב .רעטסעווש ןיימ טניווועג טאה׳ס ווו ,עקווושאמאט
 ןייק קעווא רופ א ףיוא רימ ןעגעז .ןעניווו טראטעג טשינ ןבאה עדמערפ ןוא ענאז
 רעד ןיא .הפוח א טלעטשעג רימ ןבאה אד .לעוואק רעטניה לטעטש א ,וווזיעשטאמ
 עדלאג ,לטיג ,הרש :יורפ ןיימ ןופ ןרעטסעווש יד ןפארטעג ריוא רימ ןבאה טאטש
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 עלא זא ,ריז טייטשראפ .רעטסעווש ןיימ ריוא יוו ,ןייטשניבור השנמ טימ ,עלאפ ןוא
 .רימ יוו יוזא ,םיטילפ ןעוועג ןענעז

 השנמ .הכולמ רעד וצ טרעהעג דאד טאה ץלא ,ןסור יד ייב טעבראעג באה ךיא
 ־ראפ סאד טרעיודעג טאה גנאל טשינ רעבא .יירעקעב א ןיא טנדראעגנייא ךיז טאה

 עיצארטסיגער עטמיראב יד טריפעגכרודא ןבאה ןסור יד .ןבעל עלאמראנ עקיסעמסינטלעה
 טצעזעגניירא ענעבירשראפ עלא יד דאנרעד ןוא ךליופ ןייק ןראפקיוצ לידו סע רעוו"
 .ןטעברא־גנאווצ ףיוא ריביס ףיוא יצ ,דנאלסור ףיט ןייק טקישראפ ןוא ןענאלאשע ןיא

 .דנאלסור ןופ טיירב רעד רעביא טפעלשעג ריז ןאלאשע רעזדנוא טאה ןכאוו 4 ךשמב

 ־אוואנ ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז יוזא .ןשטנעמ 40 ןעוועג ןענעז ןאגאוו ןדעי ןיא
 טימ עגייט רעד ןיא טריפעגקעווא זדנוא ףיש א ףיוא ןעמ טאה טראד ןופ .קסריביס
 ןטימ ץלאה סאד ןקיש ןוא ןקאהסיוא טפראדאב ןבאה רימ עבלעוו ,רעדלעוו עקיזיר
 ,ןקאהוצסיוא רעמייב לפיוו עמראנ א טלעטשעגגייא ןעוועג זיא׳ס יוו יוזא ."וואלפס"
 זא ,ןלעטשוצראפ ריז זיא — עיצראפ־טיורב יד טלייטעגוצ ןעמ טאה םעד טיול ןוא
 .עמראנ רעד ןעמוקוצכאנ לגוסמ ןעוועג טשינ ןענעז ,עקנארק ,עבאווש ,ןשטנעמ ערעטלע

 ןקאראב יד ןיא ןעגנוגנידאב־סנבעל עראטינאס־יטנא ,ערעווש יד ןופ טדערעגפא ןיוש
 .סעשטירפ טימ

 .ןדיי — 90% רעביא ,רעגריב עשיליופ עטקישראפ טנזיוט 4 א ןעוועג ןענעז רימ
 טפעשעג ןעמ טאה רעסאוו .ךעלגערטרעדמוא ןעוועג עגאל יד זיא רעסאוו טימ ריוא
 ,טגייש רימ .ןגעלשעג ןכארבעגסיוא טפא ןענעז טראד ןוא בורג א ןופ םרעמע טימ

 סאד ןעוועג םעלבארפ־רעסאוו סאד זיא ,ןעגנוגנידאב ערעווש ערעדנא יד רעסיוא זא
 ־אוואנ רעד ןיא קיירטש א ןכארבעגסיוא עקאט זיא ןדאב םעד ףיוא ןוא עטספראש
 יד ןיא עיצקא־טסעטארפ אזא ןלעטשוצראפ טשינראג ךיז זיא׳ס .טנגעג רעקסריביס
 טוג ןעוועג זיא קיירטש רעזדנוא זא ,טקאפ א רעבא זיא׳ס ,ןעגנוגנידאב עשיטעיוואס
 ,רעגאל רעזדנוא ןיא יוו ,ןאיאר ןצנאג ןיא .ןטאטלוזער טגנערבעג וליפא ןוא טריזינאגרא

 רס א טריטסערא ,ןריציפא ערעכעה טימ ןטאדלאס־ה .וו .ק .נ ךס א ןזיוואב ךיז ןבאה
 ןעמ טאה קיטייצכיילג ראנ .טעברא רעד וצ ןעמענ ריז קירוצ ןעגנוווצעג ןוא ןשטנעמ
 סאוו ,רעסעפ ייווצ טימ ןעגנאהאב ,דאר סיורג א טימ םענורב א ןטיירגוצ ןביוהעגנא
 ןזיוואב ריז טאה רעכלעוו ,ייז ןופ םענייא ןופ סאוו ,ףיורא ןוא פארא• טיירדעג ריז טאה

 .רעסאוו ןעמענ טנעקעג ןעמ טאה ,ךייה רעד ןיא

 ־עגראטאק רעד ראנ ןעמ תא .טרעגרעראפ ךס א ךיז טאה ןסע ןופ עגאל יד רעבא
 ביוא — ךיש א ,דגב א ,דמעה א ןשיוטסיוא רעפרעד עקימורא יד ןיא ןפאלעג טעברא
 ןיא ןעוועג ךיא ןיב םישדח 14 .תיפש לסיב א ףיוא — טאהעג רעוו דאנ טאה םאד
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 לארענעג ןשיליופ ןטימ ךאמפא רעד ןראוועג ןבירשעגרעטנוא זיא׳ס זיב .עגייט רעד
 .רעגריג עשיליופ ענעזעוועג יד גנוקישראס ןוא ןרעגאל יד ןופ ןעיירפאב וצ יקסראקיש

 זיא׳ס וווו ,עיזא־לטימ ןייק טכענ ןוא געט דס א ןראפעג ןופצ ןטייוו ןופ ןעמ זיא
 .ןשטנעמ עיירפ ןעוועג ןיוש ןענעז רימ — רקיע רעד רעבא .םעראוו ןעוועג

 ןיא טעבראעג דימ ןבאה רעגאווש ןוא ןרעטסעווש עריא ,יודפ ןיימ טימ ןעמאזוצ
 דנאלסור ןופ עיצאירטאפער יד ןביוהעגנא *ןיז טאה׳ס ןעוו ,1946 ראי ןזיב ,זאכלאק א
 טסווורעד דיז ןוא תורבקה תיב א ןפארטעג רימ ןבאה ןליופ ןיא רעבא .ןליופ ןייק
 ,טרעהעג ריוא ןבאה רימ .קלאפ רעזדגוא ןפארטעג טאה סאוו ןברוח ןסיורג םעד ןגעוו

 ,שזדאל ןייק טזאלעגקעווא דיז ןעמ טאה .עווארטסא ןייק ןראפוצניירא ראפעג א תא׳ס זא

 ןפארטעג ןבאה רימ ווו ,רעטנעצ רעשידיי רעטסערג רעד ןעוועג טראד זיא טלאמעד ליימ
 .רעווארטסא ןייז ןפראד סע וווו ,ןישטעשטש ןייק ןראפ ןסייהעג ןבאה ייז .עטנאקאב ךס א

 טימ ןדנובראפ זדנוא טאה עבלעוו ,ןוקלא החפשמ יד ןפארטעג עקאט רימ ןבאה טראד
 ןייק הילע יד חא וליופ ןופ ראפסיורא םעד טריזינאגרא טאה םאוו ,"החירב" רעד

 .לארשי־ץרא

 ןייזפא ןכאנ .ןילרעב ןייק ןראפעג םאטיוא־טסאל ףיוא רימ ןענעז ןישטעשטש ןופ
 טאה לארשי ןיא -רנידמ רעשידיי רעד ןיא ןעוועג הלוע רימ ןבאה ,ראי עכעלטע טראד
 עשיטעטש ערעזדנוא ןופ ןפערטנעמאזוצ עטשרע יד .טיילסדנאל ךס א ןפארטעג זעמ

 ןעבאטשטגא זיא טייצ רעד טימ .ופי ןיא גנועמו רעזנוא ןיא ןעמוקעגראפ ןענעז ןדיי
 .טפאשנאמסדגאל עוויטקא ןא
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 החפשמ ןיימ ןופ תונורכז לשמב א

 ןאמור ירנעה

 ץימ טימ דיא באה ,ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד ןעוו ,1939 רעבמעטפעס ןט1 םעד
 ךעלקערש טלאמעד חא ןליופ ןופ טאטשטפיוה יד .עשראוו ןיא טניווועג בקעי רעדורב
 חא ,גירק ןופ געט עטשרע יד .עיצאיווא רעשישטייד רעד ןופ ןראוועג טרידראבמאב
 .ןגראמ ןייז טעוו טאוו — גראז ןוא רעגנוה ,קערש ןיא ןבעל וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא
 ןיא ראפ טמוק םע טאוו ,םעד ןופ ןטיוומוא ןבילוצ ןטילעג רימ ןבאה רעמ דאב רעבא
 ,דניירפ ,החפשמ רעטגייווצראפ רעד רעסיוא לייוו .עווארטסא לטעטש־טרובעג רעזדנוא

 .הנוי רעדורב ןוא רעטומ רעתנוא ןבילבעג ריוא טראד ןענעז ,עטנאקאב ןוא םירבח

 ןטימ טזאלעג ךיז רעבירעד ןוא לרוג רעייז ןגעוו טרעלקעגרעביא רדסכ ןבאה רימ
 *סירעלטיה יד .עשראוו ןופ ןפיולטנא ןביוהעגנא טאה טאוו ,םיטילפ םארטש ןקיטכעמ

 ןוא עכעלקילגמוא יד ףיוא סעבמאב ןפראוועג תונמחר ןא ןבאה ןטאריפ־טפול עשיט
 ףיוא טרעדנאוועג ןבאה טאוו ,טייל רעטלא ,רעדניק ,ןעיורפ ,רעגעמ עטנפאוואבמוא
 רעזדנוא ווו ,עווארטסא ןייק ןעמוקוצנא ןעגנולעג טשינ זיא זדנוא .ןגעוו ןוא ןעייסאש יד

 .ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז רעדורב ןוא רעטומ

 ןענעז ,גוב דייט רעד — עשראוו געוו־רעדנאוו ןפיוא ןעגנובעלרעביא ערעווש דאנ
 טריפעגקעווא זדנוא טאה׳מ ןענאוונופ ,עיראטירעט רעשיטעיוואס רעד ףיוא רעבירא רימ
 .טאהעג הנותח בקעי רעדורב ןיימ טאה טראד .יקראג טאטש רעד ןיא ,דנאלסור ףיט ןיא

 עיצאירטאפער רעד טימ דימ ןבאה ,המחלמ־טלעוו עטייווצ יד ןקידנעראפ ןטימ
 ווו ,דנאלשטייד ןיא רעגאל־.יפ.יד א ץא קעווא טראד ןופ ,ןליופ ןייק טרעקעגמוא דיז
 דנאלשטייד ןופ .אלאפ ,יורפ רעקיטציא ןיימ טימ טאהעג הנותח ןוא טגאקאב דיז באה׳כ
 ־אלאק ,רעווענעד ןיא ןעניווו רימ .עקירעמא ץיק ןרעדנאוווצסיוא ןעגנולעג זדנוא זיא

 .ךעלקינייא ףניפ ןוא רונש ,םעדייא ,ןוז ,רעטכאט רעזדנוא טימ אדאד

 ־שעג ראנ ,רעוונעד ןיא םייה ןייז טלעטשעגפיוא טאה בקעי רעדורב ןיימ דיוא
 .1959 ראי ןיא ןבראט
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 1962 ראי ןיא לטעטש ויא ךוזאב א

 ןאמרעםאוו־ךיקרופיצ הרש

 ןיימ ועז וצ טמיורטעג ריא באה ,ריא דאנ ןוא המחלמ רעד ןופ ןראי יד ןיא
 ןבעגעג ךיז ךיא באה ,גנויירפאב רעד ךאנ ןליופ ןייק קידנעמוק קירוצ .לטעטש־טרובעג
 ןיימ .עווארטסא ןכוזאב לעוו ךיא זיב ,דנאל סאד ןזאלראפ טשינ לעוו׳כ זא ,טראוו א
 ןוז רעקיראי15 ןיימ ןוא ךיא .1962 ראי ןיא טשרע טכעלקריווראפ ךיא באה גאזוצ

 רעקיראטסיה ןטימ ןפארטעג ךיז טראד ןוא עשראוו ןייק ןראפעגביירא ןענעז סקילעפ
 ייז ,טארטאטש רעווארטסא םוצ ווירב א ןבעגעג רימ טאה רע .קראמ לרעב ׳פארפ
 יד טריפעגסיורא טאה׳מ יוזא יוו ןוא ןעוו סעטאד ןוא ןלאירעטאמ יד ןבעג רימ ןלאז

 .תועידי עקיטיינ יד טאהעג טשינ ייז ןבאה עשראוו ןיא ןוויכרא יד ןיא ליידו ,ןדיי

 ־ךטיוט ןקילאמא םעד טכוזאב ,ןילבול ןייק ןראפעגניירא רימ ןענעז טשרעמוצ
 עלא טקוקעגכרודא ,סעיראטאמערק ןוא ןרעמאק־זאג ענייז טימ ,קענאדיימ רעגאל
 ןבאה רימ .רעמינפ ןוא ןעמענ עטנאקאב ףיוא ןפערטנא ךיא לעוו רשפא ,ןעמובלא
 טאה רעכלעוו ,םאלש רעשיראטסיה רעד — ״קעמאז״ רענילבול םעד טכוזאב ךיוא
 א ןיא ןראוועג טלדנאווראפ טציא זיא ןוא הסיפת א יוו טנידעג ןראי רעטרעדנוה
 ןראי יד ןיא — סרעדנוזאב ןוא טאטש רעד ןופ עטכישעג רעד טעמדיוועג ,םועזומ
 ענעדישראפ ףיוא ןפארטעגנא טראד ךיז באה ךיא .עיצאפוקא רעשיטסירעלטיה רעד ןופ
 .ןעמעב עשידיי ןייק טשינ רעבא — םיחלנ ענעמוקעגמוא ,ןדלעה עשיליופ ןופ ןעמעב

 ־רוטלוק רעד ןופ בולק ןקיטרא ןיא ןדיי רענילבול טימ ןפארטעג ךיז טנווא ןיא
 עווארטסא ןייק ןראפעגפא םנגראמוצ ןוא לעטאה א ןיא טקיטכענעגרעביא ,טפאשלעזעג

 .לטעטש ןוא ףראד רעדעי ןיא פא ךיז טלעטש רעכלעוו .סובאטיוא ןא טימ

 ץלא ,ןעייסאש ןעוועג ןיוש ןענעז ,ןגעוו עטקיטאלבראפ עקילאמא יד טאטשנא
 רעד ןעוו ,שיגעפאלק־ץראה רעביא בעל ךיא .רעפרעד יד ריוא ,טריציפירטקעלע זיא
 עשטיא ןיזוק ןיימ ןופ יירעקעב רעד ייב ,וואטרעוועל ןיא פא ךיז טלעטש סובאטיוא
 .טרעדנעעג טשינ ךיז טאה וואטרעוועל ךיוא ,טציא דאנ טעברא יירעקעב יד .ןאמוד לסאי

 .אטשיג ןענעז ןדיי ןייק ראנ — קעניר ועד ןוא סעלאה יד ,סאג רענילבול עבלעז יד

 פא דיז טלעטש סובאטיוא רעד .עווארטסא ןייק ןראפעגניירא רימ ןענעז טראד ןופ
 רעד .טרעדנעעג טשינ טעמכ ךיז טאה טנגעגמוא יד ןוא טאטש יד .טארטסיגאמ םייב
 זיא לימטגיוו יד .המחלמ רעד ראפ יוו טרא ןבלעז ןפיוא — תורבקה תיב רעשיליופ
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 ןופ רעמייב יד טקאהעגסיוא ןשטייד יד ןבאה ,םימעט־טייקרעכיז בילוצ .אטשינ ןיוש

 .לוש ןוא טארטסיגאמ ןבעב רעמייב יד ךיוא יוו ,אצינעימשיט רייט םענופ ןטייז עדייב

 יווא .ןעוועג יוו ץלא — רעטסיולק רעד ,רענילבול ,רעוואטרעוועל ןסאג יד ןגעקאד

 ןענעז ןטפעשעג עשידיי ענעזעוועג יד .עקוווינעשטאק ןוא םאג רעוואמיטשיא יד ךיוא

 .ןסאלשעג טאוו ראנ ייז טאה׳מ זא ,קורדנייא םעד טפאש סאוו ,ןטנערפ יד טימ טכאמראפ

 ןשיטאטש םענופ ןטאנאפסקע יד טימ ןעמונראפ זיא בלעוועג סרעמיר םהרבא ראנ

 ךיוא ןדנובראפ ,טייהנעגנאגראפ עקיטכיוו ןוא עגייש א טאה עווארטסא לייוו ,םועזומ

 ־עכייצסיוא עשהכולמ עקינייא ןעמוקאב ראפרעד ןוא — ןשטייד יד ןגעק ףמאק ןטימ

 .ןעגנונ

 וליפא ,טכעלש רעייז טליפרעד ויז ךיא באה ,טארטסיגאמ ןיא קידנעמוקניירא

 ־רעד טזומעג ייז טאה ןוז ןיימ .ךיז וצ ןעמוק טנעקעג טשינ ,עירעטסיה א ןעמוקאב

 עקילאמא עגיימ ןפורעג ןבאה עטמאאב עסיוועג .ןעגגובעלרעביא עגיימ סאוו בילוצ ןלייצ

 .טאטש יד טכוזאב רימ ןבאה ייז טימ ןוא םירבח-לוש

 רעזדנוא ווו ץאלפ ןפיוא .טעטכינראפ ןענעז — זיוה רעזדנוא ריוא ,ליש עסיורג יד

 ךאג טאה עכלעוו ,לימ־עשאק יד טאהעג טאה (קאיסעלאפ) ןאמרעסאוו לציא עדייז

 טניפעג׳ס ןכלעוו ןיא ןינב רעקיקאטש־יירד א טציא טייטש ,1961 ראי ןזיב טעבראעג

 "יוואדול םאד" ןזיב טארטסיגאמ םענופ ,קעניר רעקילאמא רעד .לאטיפש א ךיז

 ןעיירעליפש טימ קראפ ןשיטאטש א ןיא ןראוועג טלדנאווראפ זיא ,("זיוה־סקלאס")

 ־סיה א יוו ,לאטש יד ןייטש ןבילבעג זיא זיוה־סקלאפ םעד ןגעקטנא .רעדניק ראפ

 טנאוו ןפיוא .סעקינבורע ןטלאהעג טראד ןבאה ןשטייד יד לייוו ,קנעדנא רעשיראט

 .תוגברק עטכארבעגמוא יד ןופ ןעמענ יד ןבירשעגפיוא ןענעז לאטש רעד ןופ

 עשיליופ ערעזדנוא ןבאה ,םלוע־תיב ןשידיי םעד ןכוזאב טלאוועג באה דיא

 טארטסיגאמ ןיא .בורח טראד זיא ץלא לייוו ,ןיהא ןייג טשינ ןטארעג סרעטיילגאב

 ךיז ןבאה ייז .ןדיי יד טריפעגסיורא טאה׳מ ןעוו ,סעטאד יד ןכוז ןעמונעג ןעמ טאה

 עשיליופ א הרובק וצ ןעגנערב טנעקעג טשיג ןעמ טאה גאט םעינעי ןיא זא ,טנאמרעד

 ענעבירטעגפיונוצ יד ןופ ןעמונראפ ןעוועג זיא טאטש ןופ רעטנעצ רעד לייוו ,יורפ

 ־ראפ רעד ןופ טקא־ןטיוט םעד טיול .טריפעגקעווא טראד ןופ טאה׳מ עכלעוו ,ןדיי

 םעד ,תוכוס ןיא ןעוועג זיא סאד זא ,טלעטשעגטסעפ ייז ןבאה ,יורפ רענעבראטש

 ןעוועג זיא םאד זא ,טקיטעטשאב ןבאה ןקאילאפ ערעדנא ךיוא .1942 רעבאטקא ןט7

 .(תוכוס) "יקשטוק" בוט־םוי ןשידיי א ןיא

 :ןטקאפ דאנ ןבעגעגרעביא רימ ןבאה ןקאילאפ עבלעז יד

 טארטסיגאמ םעד םורא ןעלמאזפיונוצ דיז לטעטש ןופ ןדיי עלא ןליופאב טאה׳מ
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 טא,רעג טאה׳ס רעוו .וואטרעוועל ןייק סוסוצ ןבירטעג ייז ןעמ טאה טראד ןופ ןוא
 ־ביל יורפ יד .ןגאוו־ןוא־דרעפ ןעגביד וצ טביולרעד ןשטייד יד ןבאה ,ןטייקכעלגעמ
 עטלייבעג טימ טאה ,רעקעב םולש ןבענ טפעשעג סיורג א ןופ ןירעמיטנגייא יד ,רעבאה
 וועל גילעז .טרא ןפיוא ןסאשרעד יז טאה טאוו ,שטייד א ףיוא ןפראוועג ריז ןטסיופ
 ךיוא .טאדלאס ןשישטייד א שטאפ א טגנאלרעד ןוא דנאטשרעדיוו א טלעטשעג טאה
 ןיא .פעלק ןוא ןליוק ןופ ןלאפעג ןענעז ןשטנעמ דס א .ןקאשרעד ןעמ טאה ןקילעז
 ןטימ ןעמ טאה ןדיי בור םעד .עיצקעלעס א ךאג טריפענסרודא ןעמ טאה וואטרעוועל

 .עקבילבערט ןייק טריפעגקעווא ןאב

 לציא ,דיא זא ,גנאלק א טיירפשראפ ךיז טאה ,עווארטסא ןיא ךוזאב ןיימ תעב
 רעד ,קיטשרענאד ןעוועג דארג זיא׳ס .לטעטש ןיא דיז טניפעג ,לקינייא סנאמרעסאוו
 רעטסיימרעגריב רעד — ייז ןשיווצ .ןעז ךימ ןעמוקעג ןשטנעמ ליפ ןענעז .גאט־קראמ
 ןגעוו סעטכישעג ענעדישראפ טלייצרעד דימ טאה רע .קושעלאמ — 1939 ראי ןופ
 רימ רע טאה ףוס םוצ .ןראי ךס א טלדנאהעג םיא טימ טאה רע לייוו ,ןדייז ןיימ

 :טגאזעג

 זיא טאטש יד רעבא ,ןגעוו עטוג ,גנוטכיילאב עשירטקעלע — רימ ןבאה ץלא —
 .לאמא יוו רעפסאמטא ןוא טייקידעבעל יד אטשיג זיא ןדיי ןא .טיוט

 רעטסיימרעגריב רעד יוו ןעז טנעקעג דיא באה ,גאט־קראמ ןקיטציא םעניא דארג
 טאה ץלא ווו ,עווארטסא ןיא קרעמ עקידהמחלמראפ יד וצ דיילגראפ ןייק .טכערעג זיא
 ןעמ טעז טציא .ןטפעשעג ענעפא ,למוט ,רחסמ ןשידיי טימ טמעטאעג ןוא טבעלעג
 יד ןוא .טכאמראפ — ןטפעשעג בור רעד .רעלדנעה־דרעפ ןוא ־םיריזח ךס ןייק טשינ

 .עלופ יוו ,סעצילאפ עקידייל רעמ ןאראפ טראד ןענעז ,ןפא ןענעז סאוו

 סקא עגייפ טניווועג טאה ליש רעד ןבענ זא ,טלייצרעד רימ טאה קאילאפ ןייא
 .םהרבא ,ןוז סביראמזאר טימ טאהעג הגותה טאה עכלעוו ,םירמ עמומ ןוא ןוז א טימ

 ןטימ ןטלאהאבסיוא ןקאילאפ יד יז ןבאה ,ןירעיינ־ןצלעפ עטוג א ןעוועג זיא םירמ
 ־אב ןייז ןופ םיורא זיא ןאמ רעד ןעוו .טרא טייווצ א ףיוא — ןאמ םעד ןוא ,דניק
 ,ךעלגעמ .ןסאשרעד םיא ןשטייד יד ןבאה ,דניק ןטימ יורפ יד וכוזאב וצ ידכ שינעטלעה

 סיורא דניק ןטימ יז זיא ,טסוותעד ןופרעד ךיז טאה םירמ זא .טרסמעג רעוו טאה׳ס זא
 .טכארבעגמוא יז ןבאה םיחצור עשישטייד יד ווו ,סאג ןיא

 ־עטניא עשיליופ יד .טניושעג טינ ןטידנאב־רעלטיה יד ןבאה ןקאילאפ יד ךיוא
 עקימורא יד ןופ ןוא עווארטסא ןופ םרערעל עלא .ןעמוקעגמוא זיא לטעטש ןופ ץנעגיל
 ןענעז ןטנעדוטס ןוא טייל־רעטילימ ענעזעוועג ,טארטסיגאמ ןופ עטמאאב יד ,רעפרעד
 טלייצרעד טרעוו סע יוו .ןישאמ־דראמ רעשישטייד רעד ןופ ןראוועג טכארבעגמוא
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 רעוועצראפ יד ןופ רענאזיטראפ עפורג א זיא ,קאיוושזוי קעשישטנארפ ןופ ךוב םעניא
 ןשישטייד םעד טראד ןופ ןבירטראפ ןוא טעגרהרעד ,עווארטסא ןייק ןיידא רעדלעוו
 ןעגעז ךאנרעד .לטעטש ןיא טשרעהעג רענאזיטראפ יד ןבאה געט 10 ךשמב ,ןאזינראג
 טעמכ ןוא רענאזיטראפ יד ןבירטראפ ,ןשטייד יד ןופ תוחוכ עטקראטשראפ ןעמוקעג

 .טאטש יד טכאמעג בורח

 ןרא&עג ןענעז טאוו ,רענלעז עשישטייד עפורג א ןענעגרהרעד ןופ לאפ א ןגעוו
 .עטרבח־לוש ענעזעוועג א עגיימ טלייצרעד רימ טאה ,םאי ףראד ןיא קעדורג ןופ

 .ןפוא ןכעלקערש א ףיוא רענאזיטראפ יד ןיא ןעמוגעג המקנ דאנרעד ןבאה ןשטייד יד
 ןענעז ,באטש־רענאזיטראפ רעד ךיז טניפעג רעזייה עכלעוו ןיא טסווועג ןבאה ייז
 ןענעז סאוו ןשטנעמ יד טימ רעזייה יד ןדניצעגרעטנוא ןוא םאי ףראד ןיא ןעמוקעג ייז
 ענעמוקעגמוא יד ןשיווצ .טייהרעקידעבעל ןראוועג טנערבראפ ןענעז ייז .ןעוועג טראד
 .אקנאד ,אטסעלאב רעטסיימרעגריב םענעזעוועג םענופ רעטכאט יד ןעוועג ריוא זיא

 ןייא ןייק טזאלעגרעביא טשינ ,ףראד עצנאג םאד ןדניצעגרעטנוא ייז ןבאה דאנרעד
 .עקזייה

 ־רעוו רעד ןופ טירטקירוצ ןתעב ,1944 ראי ןיא ,טאטש יד ןזאלראפ םייב ריוא
 ןפאלטגא ןענעז ךס א רעבא .רענעמ עלא טעגרהרעד עווארטסא ןיא ייז ןבאה ,טכאמ

 .םעד ראפ רעדלעוו יד ןיא

 ןביילב וצ טאהעג ארומ ןוז ןיימ ןוא דיא באה ,טכאנ רעד ןופ ןלאפוצ ןטימ
 טגיילעגראפ טשיג ןבאה םירבח־לוש ענעזעוועג עגיימ ךיוא .עווארטסא ןיא ןקיטכעג
 עצנאג א רעבא ,ןילבול ןייק ןראפעגפא דיילג רימ ןענעז .לטעטש ןיא רעגעלטכאנ זייק
 עגיימ .גאט םעד ךשמב ןעגנובעלרעביא יד ןופ דיז וצ ןעמוק טנעקעג טשינ טכאנ
 ןטינשראפ זיא עכלעוו ,עווארטסא רעשידיי רעד ןיא ןעוועג ץלא דאנ ןענעז ןעקנאדעג

 .ןפוא ןקידתוירזכא אזא ףיוא ןראוועג

 .טארטסיגאמ ןיא עטמאאב א ,ןפארטעג טראד אי דיא באה לדיימ שידיי א רעבא

 דיא .עציוואכלאק ףראד ןופ טמאטש יז .ןטלאהאבסיוא יז טאה עילימאפ עשיליופ א
 ריא טימ ןדייר וצ ןעמוקעגסיוא טשינ זיא רימ .ןעמאנ־עילימאפ ריא טשינ קנעדעג
 קנאדעג םעד טגאזעגרעטנוא ריא טלאוו׳כ זא קפס םוש ןא ,אי ןעוו .ןגיוא ריפ רעטנוא

 ...לארשי ןייק ןראפ ןגנמו
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 עווארטסא ןיא גאט־רעמוז א

 (ץילגיטש) זד*$ל8ז .לעוו .וו עשאר

 ,לסעטש םאד וכוזאב וצ ןסאלשאב ןוא עפארייא ןיא ןעוועג דיא ןיב 1983 ןיא
 ־טמוי יד ןופ םולח א ןעוועג יקסלעבול־ווורטסא זיא רימ ראפ .ןריובעג ןיב דיא ווו

 .ןבעל ץנאג ןיימ טיילגאב דימ טאה םאוו ,ןראי

 ןיא ,עדלאג רעטומ ןיימ טימ ןעמאזוצ ,לטעטש־טרובעג ןיימ טזאלראפ באה דיא
 ־פיוא זדנוא טאה טאוו דנאל א ןיא ,ליזארב ןייק ןעמוקעגנא ןענעז רימ .1938 ראי
 ־ראפ באה דיא רעכלעוו תעב ,עזייר רערעווש א דאב — טפאשדניירפ טימ ןעמונעג
 ןעמוקעג דיוא זיא ןעמאזוצ זדנוא טימ .ףיש רעד ףיוא רעדורב ןרעטלע ןיימ ןריול
 רימ ןבאה ליזארב ןיא .םהרבא ןוז רעייז ןוא לארשי רעטעפ ןופ יודפ יד ,המחור
 ןעוועג ןיוש ןענעז סאוו ,ץילגיטש לארשי רעטעפ םעד ןוא החמש רעטאפ ןיימ ןפארטעג
 וצ ןעגנוווצעג ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןדיי ךס א טימ ןעמאזוצ ,1934 ןופ ליזארב ןיא

 .בצמ ורעווש ןבילוצ ןליופ ןזאלראפ

 ןרעטלע עניימ ךיז ןבאה יוזא ."ווארטסא" טרעהעג ריא באה ןא זייוודניק ןופ
 ייב .גנוקיטפעשאב רעייז ,ןבעל טרא רעייז ,ןשטנעמ יד טנאמרעד דימת .טקירדעגסיוא
 ,טפאשביל ןוא רעיורט ןופ שימעג א ןעוועג זיא ,לטעטש סאד ןענאמרעד לאמ םעדעי

 יד .םונהיג ןשיטסירעטליה םעד ןיא ןעמוקעגמוא ןעגעז ,טראד ענעבילבראפ יד לייוו
 רעטסעווש ןוא לאומש רעדורב ןיימ ,רימ ראפ ןרעטלע עגיימ ןופ ןעגנורעדליש
 ־אב ןוא טנאסערעטניא ןעוועג דימת ןעבעז ,(ליזארב ןיא ןריובעג ןיוש) אנעלראמ

 .קידנרעל

 ןבילבעג טשינ ןענעז .דניק א דאנ קידנעייז ,לטעטש ןיימ טזאלעגרעביא באה דיא
 ־מאזקרעמפיוא םיורג טימ טרעהעגוצ ךיז דימת ןעמ טאה רעבירעד ,תוגורבז ךס ןייק
 ןכוזאב וצ טמיטשאב ךיא באה גאט ןסיוועג א .טנאמרעד ןבאה ןרעטלע יד סאוו ,טייק
 .רימ ןופ לייט א דיוא זיא סאוו ןוא טרעדלישעג רימ ראפ טאה׳מ עכלעוו ,"טלעוו יד"

 עטערקנאק ןוא עטסנרע רעמ ןעמונעגנא ןבאה לטעטש ןופ ןעגנונאמרעד יד
 ־פיונוצ דיז ןבאה סאוו ןשטנעמ יד .טיילסדנאל ןעמענפיוא ןגעלפ דימ ןעוו ,ןעמראפ
 רעדניק ערעייז ןבעגעג ןוא טעוועראהעג דעווש ןבאה ,אריינעשז־עד־איר ןיא ןפארטענ
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 ןקידנע דיז טעוו המחלמ־טלעוו עטייווצ יד זא ,גנונעפאה רעד טימ גנויצרעד עשידיי
 .עטנאקאב ןוא דניירפ ,החפשמ טימ לטעטש ןיא ןעז רעדיוו ריז טעוו׳מ ןוא

 טרא סאד ןכוזאב ןוא עווארטסא ןייק ןראפ וצ טמולחעג דיא באה לאמ ךס א
 ןיימ טקידנעראפ באה ךיא ןעוו ,1978 ןיא .טרעהעג ליפ יוזא באה דיא ןכלעוו ןופ
 טלעטשאב דיא באה ,זיראפ ןיא טעטיסרעוויגוא ןיא עיגאלאיצאס ןופ טאראטקאד
 ־ראפ א ןיא ןעוועג ןיב׳כ לייוו ,ןפורעגפא ץלא טונימ עטצעל יד רעבא ,טעליב־ילפ א

 ?ןעניפעג טראד ךיא לעוו סאוו לייוו ,לטעטש סאד ןכוזאב ךיא ףראד יצ .טייהנגעל

 ןרעלק וצ ןוויטאמ ןייק טלעפעג טשינ לאמנייק רימ ןבאה ,דניק שידיי א יוו
 רעסיורג רעד ,תוליהק יד ,ןליופ ןיא קלאפ רעזדנוא ןופ ןעגנופאש־רוטלוק יד ןגעוו
 *סנבעל רעשידיי רעשיפיט רעד דיוא .דגאל ןופ יובפיוא םוצ רעייטשוצ רעשידיי

 ־ווורטסא ןייק ןראפעג דיא ןיב ףוס־לכ־ףוס .טזאלעג ורוצ טשינ דימ טאה רעגייטש
 :עעימ יוו עטבישעג עבלעז יד טאה רעכלעוו ,ןאמ ןיימ ןופ גנוטיילגאב ןיא ,יקסלעבול

 .ןרעטלע ענייז טימ ןעמאזוצ ,ליזארב ןייק ןעמוקעג דניק םלא ןוא שזדאל ןיא ןריובעג
 ןכלעוו ןיא עלעטעטש ןיימ לאמ עטשרע םאד ןעז וצ עיצאמע רעסיורג רעד טימ
 רימ ווו ,דנאלשטייד ןופ ןאלפארע ןא ןעמונעג רימ ןבאה ,ןראוועג ןריובעג ןיב ךיא
 ןעוועג זיא עווארטסא ןייק ןעמוק וצ .עשראוו ןייק ןגיולפעג ןוא ןענופעג דיז ןבאה
 ןוא שיליופ ןדער טשינ ןאק •ןיא .ךארפש יד — עטשרע םאד .ןטייקירעווש דס א
 וצ דיז ןעמעוו טימ ןבאה לעוו׳כ יצ ,טייהנגעלראפ א ןיא ןעוועג דיא ןיב שידיי טימ
 יד ,רעזייה יד ,טרא סאד ןעז וצ גונעג ןעוועג טשינ זיא רימ ראפ .ןקידנעטשראפ
 ייז ,עטכישעג ,ןעגבולייצרעד ייז ןופ ןדעה ,ןשטנעמ ןכוז טלאוועג באה ךיא .ןבוטש
 ךשמב טבעלעג טאה סאוו םולח םענופ ןשינעליוהראפ יד ןעמענפארא רימ ןופ ןלאז

 .ןראי עלא יד

 ןגנוי א טימ אטיוא ןא ןעגנודעג רימ ןבאה ,עשראוו ןיא "םוראפ" לעטאה ןיא
 ־גארפ ןוא שילגנע טדערעג רע טאה ,לזמ רעזדנוא וצ סאוו ,20 ראי א ןופ רעפאש

 .רעצעזרעביא ןקיסאפ םעד טאהעג ןבאה רימ זא יוזא ,שיזיוצ

 טפאלקעג ץראה ןיימ טאה ,עווארטסא ןייק געוו ןיא ןעוועג ןיוש ןעגעז רימ ןעוו
 רימ ןבאה געוו ןפיוא ."טכעלקריווראפ עקאט ןרעוו תומולח עגיימ עלא" .רעקיטסאה
 ןיא זדנוא ייב ןראוועג טבאמרעד דימת ןענעז עכלעוו ,טעטש ןופ ןעמענ טקרעמאב
 טנעאנ ןזיוועגסיוא רימ ךיז טאה ץלא .ךאנ ןוא קינשארק ,עלאפא ,ןילבול :יוו ,בוטש
 .לטעטש ןיא ןיירא ןוא געוו ןקיטייז א ןיא טעווערעקראפ דיז ןבאה רימ .שימייה ןוא

 באה ךיא .ןראי רעקיצבעז יד ייב יורפ א ןפארטעגנא רימ ןבאה עווארטסא ןיא
 יירעבראג־רעדעל א ןופ רעמיטנגייא םענעזעוועג ןופ רעטכאט יד :טלעטשעגראפ ךיז
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 סדערעג ליפ יוזא טאה עטאט ןיימ" .ןעמוק ןיימ ןופ ליצ םעד טרעלקרעד ריא ןוא
 טאה עקשטיטלא יד .ךעז וצ יז קשח א ןעמונעגנא סאה דימ זא ,יירעבראג רעד ןופ
 ןעוועג זיא רעבלעוו ,טרא םוצ ןעמוקעגוצ רימ ןענעז ךאד ,ןעלמאטש וצ ןביוהעגנא
 ץלא סאד רעבא .עדייבעג עיינ א ןענאטשעג תא טראד .זארג דליוו טימ ןסקאווראפ
 ןופרעד זיא׳ס ,רעמ טשינ טריטסיזקע — טדערעג ליפ יוזא טאה עטאט ןיימ ןכלעוו ןופ
 רעסאוו סאד ןכלעוו ןיא הייט ןטימ דיז טצענערג טרא סאד .ןבילבעג טשינ ראג
 יוזא ץלא רימ ראפ תא ואד .ןעשעג טשיג ראג זיא׳ס דיילג ,קיאור יוזא דיז טסילפ
 ןופ טנאוו רעד ףיוא דליש יד ןבילבראפ זיא׳ס ."אקסראבראג" טסייה םאג יד .שימייה

 .טבילאב רעייז ןעוועג תא סאוו ,ןוקלא לבייל טניווועג טאה׳ס יחו ,בוטש רעד

 ןענעז רימ ןעוו ,ןדנווושראפ ךעלעמאפ זיא םולח ןסיורג ןיימ ןופ עיזוליא יד
 .תואובת טימ טלגנירעגמורא ,ךעלביטש ענרעצליה יד טימ ךעלסעג עניילק יד ךרודא

 קידגעייג .טארטסיגאמ ןופ זיוה קיקאטשייווצ א טימ ןטראג א — לטעטש ןטימ ןיא
 ־עג לאמא ןבאה׳ס ווו ,סאג יאמ־רעטשרע רעד ףיוא ןפארטעגנא רימ ןבאה ,רעטייוו
 בוטש יד ןפארטעג רימ ןבאה ,ןעוועג ךישממ ןבאה דימ ןעוו .ןדיי ןטסניימא טניווו
 טדערעג ליפ יוזא ןבאה טיילסדנאל עלא ןוא ןרעטלע עגיימ ןכלעוו ןופ ,טסאל ר״ד ןופ
 טשינ זיא בוטש ןייז .םינכש ענייז ןעוועג ןענעז רימ .גנורעראפ רעטסערג רעד טימ
 ןיב ךיא רעכלעוו ןיא ,םייה יד ןעזעג ךיא באה בוטש רעד ןבעל .ןראוועג טרעטשעצ

 ...טפאלקעג טאה ץראה ןיימ ,ןרערט טימ טלופראפ דיז ןבאה ןגיוא עגיימ .ןריובעג
 רעטאפ ןייז) קעשיצנארפ קאילאפ ןקשטיטלא םעד ןפארטעגנא רימ ןבאה ,קידנעייג
 ןצנאג םעד טיילגאב זדנוא טאה קעשיצנארפ .(קעשורג רעדנאסקעלא ןסייהעג טאה
 ךעלטייד טאה רע .טלא ראי 82 תא רע .עווארטסא טריטיזיוו ןבאה רימ ןעוו ,גאטרעמוז
 ןראפעג ןענעז ייז זא ,טסווועג ךיוא ןוא ןעמענ סרעטעפ ןוא םגטאט ןיימ טגאזעגסיורא
 טאה רעבלעוו ,קעלאב ןעמאנ ןטימ םענייא וצ ןעמונעג זדנוא טאה רע .ליזארב ןייק

 .וואלצארוו ןיא טניווו עכלעוו ,ןאמרעסאוו הרופצ ןופ ווירב א ןזיוועג
 ר״ד ןופ יורפ יד טביולעג ,ןדיי ןגעוו עיטאפמיס טימ טדערעג טאה רעטלא רעד
 טגערפעגכאנ דיז באה דיא .טקירדעגסיוא דיז טאה רע יוו ,"אראד עגייש יד" טסאל
 ןופ ןאראפ טשינ תא רכז ןייק !אטשינ .םלוע־תיב ןשידיי ןוא תסנכ־יתב יד ןגעוו
 ,טאטש א טאה טרעוו א ראפ סאוו :טרעלקעג דיא באה רעצ םמרג טימ .םעלא םעד

 עמאזניימעג יד זדנוא טימ ןבאה עכלעוו ,ןשטנעמ יד טשינ ןעניווו ריא ןיא טאוו
 יז ,עיראטסיה יד טשינ טגאמראפ טאוו טאטש א .טפאשהבורק ןוא רוטלוק ,דארפש

 .טבעלעג ריא ןיא ןבאה עכלעוו ,ןדיי 3000 יד ןופ ןבעל סאד ןקירדסיוא לאז

 (ליח־רורב *חיפש תידוהי :שיזעגוטראפ ןופ טצעזעגרעביא)
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 ןטלאטשעג





 "רעמארטטא יד ןופ עטאט רעד,,

 (אריפאש המלש ןופ קנעדנא םוצ)

 ז8רפ8ש ילא

 דעווש רימ זיא ,טיוט ןייז ןופ הרושב ערעטיב יד ןעגנאגרעד רימ וצ זיא׳ס טייז
 ־געזרעפ רעקיזאד רעד טימ ןדנובראפ ןענעז עכלעוו ,תונורכז יד ןופ דיז ןעיירפאב וצ
 ןוא ליזארב ןיא ,עווארטסא ןיא ןעוטפיוא עכעלטפאשלעזעג ,עסיורג ענייז ןוא טייקכעל
 ןייז זיב — לטעטש םעד ראפ — לכ םדוק דיא ןיימ ןעוטפיוא .לארשי תנידמ ןיא

 הנאל ןיא ןוא אריענאשז־עד־איר ןיא טיילסדנאל יד ראפ ,ןרירגימע
 רערעטלע ןא יוו ראנ טשינ טקעוועג ןוא טנאמעג ,טרעדאפעג רע טאה לטעטש ןיא

 ־אמארד רעד .ליפשייב ןבעלנעזרעפ םעד ןבעגעג ןיילא ןוא עטאט א יוו ראנ ,רעדורכ
 םוטעמוא — ןעגנוכיירגרעד עכעלטפאשלעזעג ערעדנא ןוא קעטאילביב יד ,זיירק רעשיט

 .ראטאזינאגרא ןוא ראטאיציניא ,רעיינחאפ רעד ןעוועג רע זיא

 ןוא טריפעגמורא זדנוא רע טאה ,ליח רורב ץוביק ןיא םיא ייב ןכוזאב עגיימ תעב
 ,ץוביק ץא ראטנעווניא ןטיוט ןוא ןקידעבעל ןטימ ךיז טיירפעג ,טפאשטריוו יד ןזיוועג

 ץארט טאוו ,ךעלקילג טליפעג דיז ןוא טראד החפשמ רעטגייווצראפ ןייז טימ טריצלאטש
 .ץוביק םעד רעייטשייב ןייז ןבעג ךאנ רע ןאק ,רעטלע ןייז

 טלאטשעג עשימאניד עקיזאד יד ןעקנעדעג דימת ןפראד ןדיי רעווארטסא ערעזדנוא
 וקנעדנא ןייז דובכ .ןקסע ןכעלטפאשלעזעג ןקידתמא ןא ןופ
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 ל״ז רעילימ בקעי ןופ קנעדנא םוצ

 אריפאש ילא

 טשינ לאמ ךס א ,טריטוקסיד טפא ,ןעמאזוצ טבעלעג רימ ןבאה ןראי רעקילדנעצ
 .ךעלטניירפ ,ךעלטימעג ,שירבה קידנעטש רעבא — ןטייווצ ןטימ רענייא ןעוועג םיכסמ

 ־לעזעג ןפיוא יוו ,ןכעלנעזרעפ ןפיוא רבח רענעבעגעגרעביא ,רעיירטעג א ןעוועג זיא רע
 טיילסדנאל רעווארטסא יד ןפלעה :ליצ ןייא טיילגאב דימת טאה םיא .ןדאב ןכעלטפאש
 ןיא עשיטעטש יד ןשיווצ טקאטנאק ןגנע ןא ןטלאהנא — רקיע רעד ןוא ,לארשי ןיא
 דיז ןרישזאגנא וצ עיצידארט א םיא ייב ןעוועג .הנידמ רעשידיי רעד ןיא ןוא ליזארב
 עקיטפרעדאבטיונ יד זא ,ליזארב רעטייוו רעד ןופ ןגראו וצ —עיצקא־חספ רעד ןופ שארב
 ןגעלעג זיא רע ןעוו ,חספ ןטצעל םעד .ןיטיח תועמ ןעמוקאב ןלאז לארשי ןיא ריע־ינב
 ייז ,טיילסדנאל יד וצ טרילעפא ןוא טרינאפעלעט דאנ רע טאה ,טעב־ןקנארק ןפיוא
 עיצקא יד זיב ,טורעג טשינ טאה רע .לארשי ןיא רעדירב ערעייז ןסעגראפ טשינ ןלאו

 .גלאפרעד טימ ןראוועג טקידנעראפ טשינ זיא
 ןוא טעטיראלופאפ ןייק טכוזעג טשינ רע טאה טעברא רעכעלטפאשלעזעג ןייז ןיא
 ןוא רבד־םש א ןעוועג זיא טייקרעביוז עכעלטפאשלעזעג ןוא טייקכעלרע ןייז .דובכ
 ,סעיצולאזער ףיוא טראוועג טשינ טאה רע .םענייא ןדעי ןופ טריטקעפסער ןראוועג

 טעברא רעד ןיא ןפראוועגניירא ריז ןערב טימ ראנ ,דייר עקיטיינמוא ןוא ןסולשאב
 גאט א דאנ — ץלא ןוא .רעטנעצ־רוטלוק ןראפ ,לוש־קילאיב רעד ראפ ,תיבגמ ןראפ
 ןקיש ןלאז ייז טריטיגא ןוא ןרעטלע טכוזאב רע טאה ןטנווא יד ןיא .טעברא רערעווש

 .ןלוש עשידיי יד ןיא רעדניק ערעייז
 ןיימ ןופ טסווורעד דיז ןבאה טיילסדנאל יד ראנ יוו ,לארשי ןיא ךוזאב ןיימ תעב
 ןגארפנא טימ ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא טשינ ןאפעלעט רעד טאה ,דנאל ןיא ןעמוקנא
 עקינייא זא ,טלייצרעד דיוא רימ טאה׳מ .רעילימ בקעי ןופ דנאטשוצ־טנוזעג ןגעוו
 ראפ ןייז וצ ללפתמ ידכ ,יברעמה לתוכ םוצ ןראפעג לעיצעפס ןענעז טיילסדנאל

 .טנוזעג ןייז

 ןבאה ,ןדיי בור רעד יוו .ןרעטלע עמערא ןופ דניק א ןעוועג זיא רעילימ בקעי
 טשינ טאה טנגוי יד .קידובכב טבעלעג רעבא ,םויק ןראפ טלגנארעג דיז ייז ךיוא
 ןעגופעג טשינ רעטעפש ןוא לושסקלאפ יד ןכאמוצכרודא וליפא ןטייקכעלגעמ יד טאהעג
 ץלא .םזיטימעסיטגא רעד ןעמוקעגוצ דאנ זיא םעד וצ .לטעטש ןיא גנוקיטפעשאב ןייק
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 וצ ןבערטש טזומעג ןבאה טיילעגנוי ערעזדנוא זא ,וצרעד ןעוועג םרוג טאה ןעמאזוצ
 ןענעז .םיל רבעמ רעדא ,טעטש עסיורג יד ןיא טעברא ןכוז ןוא גנודליב־ןיילא
 ,סעיצאזינאגרא ןוא ןטפאשלעזעג־רוטלוק ענעדישראפ ןענאטשטנא לטעטש ןיא עקאט

 ןגעוו ןעמיורט ריוא ,ןסיוו ןוא גנודליב ןרעבארעד טנעקעג טאה׳מ ווו ,קעטאילביב א
 ־ראפ ןוא ןלאעדיא ענעדישראפ יד ןופ דמס ןפיוא ,טלעוו רערעסעב ןוא רערענעש א
 רעד ןיא ןסאלשעגנא דיז טאה רע .עווארטסא ןיא טריטסיזקע ןבאה םאוו ,ןעייט
 טאקיפיטרעס א ןעמוקאב וצ ןייז הכוז טעוו׳ר זא ,רעכיז ןעוועג ןוא ייטראפ־״תודחאתה"
 טלייטעג טאה טבאמ־ןראטאדנאמ עשילגנע יד ןכלעוו ,לארשי־ץרא ןייק ןייז וצ הלוע
 רע טאה .עכעלקילג יד וצ טרעהעג טשינ טאה רע ,רעדייל .תונצמק סיורג טימ
 טרעדנאוועגסיוא טאהעג רע?רפ ויוש ןבאה׳ס ווו ,ליזארב ןייק זרירגימע וצ ןסאלשאב
 ןוא רחסמ טימ טקיטפעשאב ריז רע טאה אריענאשז־עד־איר ןיא .ןדיי רעווארטסא
 יוזא ,ןסערעטניא עטאווירפ ענייז ראפ טגראזעג טאה רע יוו טקנופ ראנ .יוב־רעזייה
 טעוו רעבירעד .טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג ןיא ןפראוועגביירא ךיז רע טאה ךיוא

 .דובכה תארי ןוא טקעפסער טימ ןרעוו טנאמרעד קידנעטש ןעמאנ ןייז
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 לאנברבא החפשמ יד

 ומקרב הבוט

 1934 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,עשראוו ןיא טנעקאב ריא באה לאנברבא לאומש

 ףיוא ןעמאזוצ ןראפעג רימ ןענעז 1935 ןיא .טעדניירפאב לענש ךיז ןבאה רימ ןוא
 וצ ן־ואפעגקעווא לאומש זיא ,םודא געט עכעלטע ןיא .רימזוק ןיא עינאלאק־רעמוז א
 ראפ א זא ,ריז ןשיווצ טדערעגפא ןבאה רימ .יקסלעבול־ווארטסא ןייק החפשמ ןייז
 םעד ץארט זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא׳ס .םיא וצ ןעמוק דיא לעיו ,רעטעפש געט

 לאמ ןייק רעבא רע זיא ,טייקמורפ ןופ טייוו ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא לאומש סאוו
 רעד ףיוא ןאטעגנא טאה רע טאוו ,לטיה שידיי א ןא ןרעטלע ענייז וצ ןראפעג טינ

 .םורפ קראטש ןעוועג ןענעז עכלעוו ,עמאמ־עטאט ןייז וצ רעצמ טינ ידב ,ןאב

 *אק עכעלטע טימ ןצונאב טזומעג ריז דיא באה ,ווארטסא ןייק ןעמוקוצנא ידכ

 ןייק ןאב רעד טימ טראד ןופ ,ןילבול ןייק סובאטיוא ןא — ןעלטימ־עיצאקינומ
 ,לרופ שירעיופ א טימ רימ ףיוא טראוועג לאומש טאה וועשטראפ ןיא .וועשטראפ

 ררוד ,רעטעמאליק עכעלטע ןופ דלהמ א ,עווארטסא ןיא טכארבעג זדנוא טאה םאוו
 ־עגמורא טפאשביל דס א טימ דיא ןיב לטעטש ןיא .דלאוו ןטבידעג ןוא םענייש א
 טאה תבש .עטנאקאב ןוא דניירפ ,רעטסעווש ,ןרעטלע סלאומש ךרוד ןראוועג טלגניר

 ...הלב רעד דובכל ןעלגוק טקישעג לטעטש בלאה א
 ןופ קידנעמאטש .קורדנייא םענדאמ א טכאמעג רימ ףיוא טאה לטעטש סאד
 ןבעל ןיימ ןיא לאמ ןטשרע םוצ דיא באה ,עשראוו ןיא טניווועג ןוא ןליופ־סערגנאק
 טרעהעג טאה סאוו ,זיוה טרעיומעג ןייא זיולב טגאמראפ טאה סאוו ,לטעטש א ןעזעג
 ךיז ןבאה ריא ןופ ןוא סאגטפיוה ןייא ןעוועג זיא לטעטש ןיא .החפשמ סלאומש וצ
 טימ ןעוועג ןענעז רעבא ןדיי יד .ךעלסעג ןוא ןסאג עשיפראד ,עקיטייז ןגיוצעג

 .החפשמ ןייא יוו ריז ןשיווצ טבעלעג ןוא רעצרעה עמעראוו

 יד .רעדניק 4 ערעייז ןוא ןרעטלע יד ןופ ןעגאטשאב זיא לאנברבא החפשמ יד
 עלעגניי א — רעדניק ייווצ טאהעג ןבאה ,קחצי ןאמ ריא טימ ,היח ,רעטכאט עטסטלע
 טייצ רענעי וצ ןבאה ,ןאמ ריא טימ עטאלז ,רעטכאט עטייווצ יד .עלעדיימ א ןוא
 רעטכאט עטסגניי יד .לאומש ןעוועג זיא רעטירד רעד .טאהעג טינ רעדניק ןייק דאנ
 סאוו ,דאזיפע ןטנאסערעטניא ןא ןבעגרעביא דיא ליוו ריא ןגעוו .רתסא ןסייהעג טאה

 :טלייצרעד רימ טאה לאומש
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 ,רופיכ־םוי ,לאמ ןייא .ןלאעדיא עשיטסינומאק ןופ ןראוועג טקריוואב זיא רתסא

 "עקביב" א בוטש ןיא טנדראעגנייא רתסא טאה ,לוש ןיא ןעוועג ןענעז ןרעטלע יד ןעוו

 -רעביא שיט ןפיוא ןענעז ,ןייגליווו דיז ןזאל ןכאנ .םירבח עריא ןטעבראפ ןוא

 ןוא בוטש ןיא ןיידא זיא לאומש ןעוו .טייצלאמ םעד ןופ םינמיס ךס א ןבילבעג
 ןקידעגנילק א ןרתסא טזאלעגפארא רע טאה ,שיט ןפיוא דיז טוט סע םאוו ןעזרעד
 ןופ קידנעמוק ,טבעלעגרעביא ןטלאוו ןרעטלע ענייז סאוו ,טליפרעד טאה רע ...שטאפ
 טלאמעד ןיוש זיא ןיילא לאומש .ןסע ןופ ךעלטשער יד ףיוא ןסיוטשעגנא דיז ןוא ליש
 רעטסעווש ןוא רעדורב זא ,ןעוועג םרוג טאה שטאפ רעד .טייקמורפ ןופ טייוו ןעוועג
 טבעלעג ןיוש ןבאה עדייב ןעוו וליפא ,דיז ןשיווצ טנעאג ןרעוו טינ לאמ ןייק ןלאז

 .טפא ץנאג רעבא דיז רימ ןבאה טנגעגאב .עשראוו ןיא

 ־סירעלטיה יד ןופ ןראוועג ןלאפאב עשראוו זיא 1939 רעבמעטפעס ןטשרע םעד
 .ןענאלפארע רעטרעדנוה ןופ טקעדאב ןעוועג למיה רעד זיא גאט ןדעי .סעדראה עשיט

 טרידראבמאב טאטש יד זיא הנשה־שאר געט עדייב .ןלאפעג ןענעז תונברק רעטנזיוט
 רתסא זא ,העידי עקירעיורט יד ןעמוקאב ןבאה רימ .ןפוא ןכעלקערש א ףיוא ןראוועג
 ,ןלאומש טימ ךיא ,רימ ןענעז ,בוט־םוי דאנ ,םנגראמ וצ .עגעלאפעג יד ןשיווצ זיא
 ־רעביא ןוא טקוקעגרעביא ןבאה רימ .ףוג ריא ןכוז םלוע־תיב רעשנעג םוצ ןפאלעג
 םלאומש .ןענופעג טינ רימ ןבאה ףוג ריא רעבא ,םרעפרעק רעטרעדנוה טרעקעג

 .ןראוועג םיוקמ טינ ,ןרעיודאב םוצ ,זיא לארשי רבק וצ יז ןעגנערב וצ גנובערטש
 ־ווארטסא ןיא ןראוועג ןריובעג זיא ,לחר ןוא בקעי ןופ ןוז ,לאנברבא לאומש
 עסיוועג א .תובישי ערעדנא ןיא ןוא וואלאקאס ןיא טנרעלעג .1910 ראי ןיא יקסלעבול
 רעביא ןראפעגמורא ייז טימ זיא ןוא םידיסח רעוואלסארב יד וצ טרעהעג טייצ

 טרעטנענרעד דיז ןוא עשראוו ןייק ןעמוקעג 1929 ןיא .ןליופ ןיא ךעלטעטש עשידיי
 קורק ר״ד ןופ ןטסילאיצאס עקיגנעהפאמוא יד וצ — רקיע רעד ,ןזיירק ענעדיישראפ וצ
 ,גרעבנייטש ןמחנ קחצי ר״ד עשראוו טכוזאב טאה טייצ רענעי וצ .םעניפ רזעילא ןוא

 יד ןופ רענייא ךיוא יוו ןראוועג טריקאטא קראטש טארעפער א םעגייז תעב זיא סאוו
 ־גייטש ןופ רעגנעהנא רעסייה א ןראוועג טארעפער םעד דאנ זיא לאומש .ןטסינומאק
 עכלעוו ,"ןטפירש עיירפ" עפורג רעד וצ רע טגנאלאב ןא ןאד ןופ ןוא ןעעדיא םגרעב
 ןעוועג ךיוא זיא רע .טקילייטאב טפא ייז ןיא דיז טאה ןוא ענליוו ןיא ןענישרעד ןענעז

 .עשראוו ןיא א״וויי ןיא ןטארטראפ וויטקא

 ןופ ,עשראוו ףיוא גנורעגאלאב עשיצאנ יד טבעלעגרעביא רע טאה 1939 ןיא
 ,טראד ןופ .קאטסילאיב ןיא ןעמוקעגנא זיא ןוא ןפאלטנא 1940 ראי ןיא זיא׳ר ןענאוו

 .1946 בייהנא ןזיב טבעלעג טאה רע ווו ,דנאלסור ףיט ןיא ,םורא םישדח עכעלטע ןיא
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 ןראוועג ,עציבמעשז ןיא יורפ ןייז טימ טצעזאב ריז ןוא עיזעלשרעדינ ןיא ןעמוקעג
 ןעמאזוצ .ןייצ־ילעופ עקניל יד ןופ רעייטשראפ םלא טעטימאק ןשידיי ןופ דילגטימ א
 ןוא טאנרעטביא ןא טימ לוש עשידיי א טעדנירגעג ,ןאמדרעפ לואש רערעל ןטימ
 .1949 ףוס לארשי ןייק ןייז הלוע ןייז זיב ,טאנרעטניא ןופ ראטקעריד סלא טעבראעג

 ןיא טעדנירג ןוא לארשי ןיא ןידראג אבא דיז טצעזאב ןראי רעקיצפופ יד ןיא
 ,"ןעמעלבארפ>׳ לאנרושז םעד ןוא קעטאילביב א טימ רעטנעצ ןשיטסיכראנא ןא ביבא־לת

 לאומש .עיצקאדער ןייז רעטנוא ,שיערבעה ןיא ןוא שידיי ןיא ןענישרעד זיא םאוו
 םעד ןטעבראאב טפלעה ןוא קעטאילביב ןוא רעטנעצ ןופ רעטלאווראפ רעד טרעוו
 טרעוו ,טיוט םנידראג אבא דאנ ,26 רעמונ ןופ ."ןעמעלבארפ" יד ןופ לאירעטאמ

 .1972 ןיא טבראטש ןוא קנארק טרעוו רע .(67 רעמונ ןזיב) ראטקאדער לאומש

 םלאנברבא .ש דיז טניפעג ,ץנאק .ש ןופ טריגאדער ,"וועשזישט" ךוב־רוכזי ןיא
 ."וועשזישט ןיא גאט א" ןופ ןקורדנייא ענייז ןגעוו לקיטרא ןא

 תירב" טימ גנודניבראפ רעטבעאנ א ןיא ןעגאטשעג ריוא רע זיא לארשי ןיא
 טריגאדער טאה סעשטנעמ דוד ןופ ךוב סאד .ישפוח ןתנ טימ לעיצעפס ,"םולשה
 ןופ עיצאקידעד רעד ןיא רעבא ,ןבגעגעגנא טינ ןעמאנ ןייז טאה רע ראנ ,לאנברבא
 ,ןלאנברבא ןעגנאלרעד םייב ןבירשעגפיוא טאה םעשטנעמ םאוו ,ךוב ןפיוא 15.6.69

 ."ךוב סאד טריגאדער טאה" רע סאוו ,ןלאומש קגאד ןייז סיוא רע טקירד

 *אקסישזראקס ראפ דוב־רוכזי א ראפ לאירעטאמ ןטעבראאב ןא רע טבייה 1970 ןיא

 רעקיטייצירפ ןייז רעבא ,לייט ןשירארעטיל ןצנאג םעד ןטיירגוצ טזייוואב ןוא עננעימאק
 .טסעמראפ ןייז ןריפוצסיוא טינ םיא טביולרעד טיוט

308 



 ןטלאטשעג ןוא ןפיט

 הפיח / םולבנראק עשוהי

 ףיוא טכארבעג טאה עיטסעב עשירעלטיה יד ןכלעוו קילגמוא ןכעלקערש םעד דאנ
 עטסערג יד ןבעג רימ לעוו׳ב דאנ .קיטסייג ןוא שיזיס ןכארבעצ דיא ןיב ,קלאס רעזדנוא
 ןפאש טעוו סאוו ,ןפיט ןוא ןטלאטשעג עקינייא ןרעדליש וצ ידכ ,גנוגנערטשנא ןוא ימ
 עווארטסא סאוו םעד ץארט ,לטעטש ןיא םרעניווונייא עשידיי ערעייט יד ןופ דליב א
 ־קעלע ןייק טאהעג טשינ וליפא ,קינכעט ןוא טירשראפ םעד טכאמעגטימ טשינ טאה

 ףיוא ןראפ וצ ןעוועג זיא רעטעמאליק 10 .עיצאקינומאק־ןסובאטיוא יצ ,טכיל עשירט
 יוו טעטש עקידתונכש יד וצ ןוא .(קעדורג) עיצאטס־ןאב רעד וצ געוו ןקידמאז א
 טימ ןראפעג ןעמ זיא ,ןילבול טאטש רעסיורג רעד וצ ןוא וואטרעוועל ,עוועצראפ
 ןוא ןילבול ןיא סנטסרעמ טפיוקעג הרוחס רעייז ןבאה סרעמערק יד .ןגאוו־ןוא־דרעפ
 ןוא ."עיצקארטא" ןא זעוועג זיא ןיילא סאד סאוו ,טכאנ עבלאה ןייטשפיוא טזומעג
 .ןדיוב טאהעג ןבאה סאוו תוחפשמ יד ןופ ייווצ טימ ראנ טזומעג ןעמ טאה ןראפ

 .סעקשיק ןוא סעקשאק יד ןפורעג ייז טאה ןעמ

 קידנקוק טשינ רעבא ,טייקמערא ןיא טבעלעג ןבאה לטעטש םענופ טייהרעמ יד
 ןופ ןעייטראפ ,ןטייקיטעט עכעלטפאשלאזעג ןוא עשיטילאפ ןעוועג ןענעז ,םעד ףיוא
 רעטנוא ,"יחרזמ" ןעוועג זיא ייטראפ עטסערג ןוא עטסקיטכיוו יד .סטכער זיב סקניל
 עקיטעטלווו ריוא ןעוועג .לארשי רעדורב םענעמוקעגמוא ןיימ ןופ גנוריפנא רעד
 יד — רקיע רעד ןוא .םיחרוא תסנכה ,הרות־דומלת ,קדצה תניל יוו ,סעיצוטיטסניא

 .סרעניווונייא טייהרעמ רעד ןפלאהעג טאה עכלעוו ,עסאק דסח־תולימג

 ןגעוו .טסאל ר״ד ןעוועג זיא לטעטש ןיא ןדיי ענעעזעגנא ןוא עקיטכיוו יד ןופ
 ,רעקידלכיימש ,רעקיטומטוג א .ךוב ץגאג א ןביירש טנאקעג ןעמ טלאוו ןאזרעפ ןייז

 טסווועג וליפא .ןעמעלבארפ ערעייז עלא סרעניווונייא עשידיי יד טימ טבעלעגטימ
 לאז רע ,ןזאל ורוצ ףראד׳מ ןעמעוו ןוא טיזיוו ןראפ ןעמענ ףראד ןעמ ןעמעוו ייב
 טאה םאוו ,ןעגנואיושנא עשיטסינויצ טימ שטנעמ א .טפעצער םעד ןפיוק וצ ןבאה
 עשיערבעה יד קעינאמ ןוז ןטסטלע ןייז חא דיז ןענרעל וצ רערעל א טכארבעג וליפא

 .ךארפש

 דסח־תולימג רעד ןופ רעריסאק רעד ,קיגלאר לאומש ןעוועג זיא רעטייווצ רעד
 ןעוועג ,קנעש א טאהעג .דיסח רעלאיב א ,לדרעב לענ ,ןייש א טימ דיי א .עסאק
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 *מי0 ,עלעדייא ןייז ןרעוו טנאמרעד דיוא לאז .עסאק רעד דאפ ןבעגעגרעביא רעייז

 טקיטיינעג דיז ןבאה םאוו יד ןפלעה טגעלפ יז ךיוא סאוו ,עשטהוח יורפ עשיטאפ
 ייב זא ,ןגאז טגעלפ ןעמ .טאטש ןיא בוטש עטסנעש יד טריפעג טאה יז .ףליה ןיא

 ...ןענארטיצ טימ ייט ןעמ טקנירט ןעשטהוח

 ןיא עטסערג סאד ,לביטש־םידיסח םענופ םיללפתמ עלא ןגעלפ בוט־םוי ןדעי
 לגוק א ןטיירגנא טגעלפ בירו ןייז .קינלאר לאומש ד וצ שודיק א ףיוא ןעמוק ,טאטש
 .בוט־םוי ןטייווצ םוצ זיב טקנעדעג סאד ןבאח םידיסח יד זא ,ךעקעל ןוא ןפנארב טימ

 רעוט־רוטלוק רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג זיא ,ןוקלא לבייל רבח רעטסטנעאנ ןייז
 ריוא טנעקעג .םכח־דימלת רעסיורג א ,עידעפאלקיצנע עקידנעייג א שממ .לטעטש ןיא
 ןוא המשנ ךס א טימ ,שטנעמ רעכעלדנעטשראפ ,רעלארעביל א .רוטארעטיל עשיסור
 טגאז סאד סאוו ,הנותח ןייז דאנ .טפעשעג־טינש א טריפעג רוחב םלא דאנ .ץראה
 עטסווואב יד ןופ רענייא וצ קירעהעגנא ןראוועג רע זיא ,ןאזרעפ ןייז ןגעוו ךס א ךיוא
 לארשי ברה ,רעגאווש ןייז .דלעפנעמולב החפשמ עשינבר יד ,ןליופ ןיא תוחפשמ
 דיוא יוו ,עשראוו ןיא יחרזמ ןופ גיהנמ רעד יוו טנאקאב ןעוועג זיא ,דלעפנעמולב
 רעד ,ןייטשדלאג בקעי ןוא םיובנקלענ לארשי ,ןוז סבר ןשיטאטש םעד ,דריב רשא

 .שטיוואמארבא לאימחרי ןופ םעדייא

 ,וואלאקאס ,רוג :יוו ,ךעלביטש־םידיסח ןוא ןדיי־םיליהת הרבח א דיוא ןעוועג
 ,ןטייקנדיישראפ עשידיסח ןוא עשיטילאפ יד ץארט .(וואטרעוועל רעטעפש) ןיזדאר

 טסייוו׳מ זא ,טגאזעג טאה ןעמ .החפשמ ןייא יוו ,ללכ־דרדב ,טבעלעג עלא ןבאה
 טאה ,טבאקעג טשינ דיז טאה םע ביוא ןוא .לפעט ןיא ןכש םייב דיז טכאק סע סאוו

 .ןכאק אי דיז לאז סע ןעזעג ןעמ
 ןופ דעוו ,הבישי א ראפ דעוו — לטעטש ןיא ןעמוק ןגעלפ םיחילש ענעדישראפ
 ןוא דובכ טימ ןראוועג ןעמונעגפיוא ןענעז עלא .דיגמ א םתס רעדא ,ייטראפ א
 ןפאשעג טאה סאוו ,עגעדירפוצ ןראפפא ןלאז ייז טימאב דיז טאה׳מ .טפאשדניירפ

 .לטעטש רעזדנוא ןעמאנ ןטוג א

 א ראנ טנעקעג .רעטסוש רעד םאוולעוו לארשי — ןפורעג םיא ןעמ טאה יוזא
 *סיורא םיוק טאה׳מ ,ןקאב ענעלאפעגנייא טימ ,לשטנעמ רעגאמ ,ראד א .ןגייל עטאל

 רעגגעל ץיפש רעטכער רעד ,רילאק־שא ןופ דראב יד .ןגיוא עקיטומטוג יד ןעזעג
 ־תיב םוצ ןייג טגעלפ׳מ ווו ,לסעג לאמש א ןיא טניווועג .רעזאלרעדניק א .ןקניל ןופ
 טבעלעג רע טאה יוזא .ןדאב םענעדרע ןא טימ לזייה קירעדינ ןיילק א ןיא ,שרדמ
 ־טנרא ,טייקסטוג ןייז לטעטש ןיא קידנסיוו .ןטייל ראפ טגאלקראפ טשיג דיז ןוא
 ,ףליה ןייק ןטעב טשינ רעבא טעוו סאוו ,ןאמערא רעסיורג א זיא׳ר זא ןוא טייקכעל
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 ,טפראדעג אי טאה׳מ יצ ,לוויטש רעדא דיש ןטכיראפ םיא וצ ןגארט ןשטנעמ ןגעלפ

 הרבח רעד תא טקיטפעשאב ןייז טגעלפ רע .ןציטשרעטנוא םיא ידכ ,טשינ רעדא
 ןעוועג טלא ןיב דיא ןעוו .םיליהת הרבח ייב ריוא ןוא (אשידק הרבח) תמא לש דסח
 טימ תונכש ןיא טניווועג טאה סאוו ,דמלמ א ייב רדח ןיא קידנענרעל ,ראי 9 רעדא 8
 ץעז לארשי" :ןטעב דיז םיא ייב בייוו ןייז טגעלפ ,רעטסוש םעד סאוולעוו לארשי

 ןוא ןעמוק דלאב ףראד שטנעמ רעד ,דיש יד ןופ עקווארפאנ יד דאמ ןוא קעווא דיז
 ,רעקיטומטוג א ,רע ןוא ."טיורב א ןפיוק תיג ןענאק דיא לעיו ,ןשארג 30 יד ןבעג

 ־רעטסוש םעד ןאטעגנא טאה׳ר ראנ יוו ןוא ."ןיוש טא ,ךיילג" :טרעפטנעעג ריא טאה
 ,ןדלאמעג םיא ןוא אשידק הרבח רעד ןופ חילש א ןעמוקעג גנילצולפ זיא ,ךעטראפ
 דיז קעווא ןוא ךעטראפ םעד ןאטעגסיוא רע טאה .טאטש ןיא תמ א אד זיא׳ס זא

 טשינ טסע ןעמ זא" .טיורב רימ טאוו ,עטאל רימ רעוו .תמ םעד טימ ןקיטפעשאב
 ןאראפ דאד ןענעז .ךאוו ןיא לאמ ייווצ ןטסאפ ףראד דיי א 1 םאוו זיא — גאט א
 א טעמכ ייז ןטסאפ ,ןטסאפ טשינ ראט׳מ ןעוו ,תבש רעסיוא סאוו ,ןדיי לטעטש ןיא
 דיז ןטיירגנא ,סרעכעה סעפע ןגעוו ןטכארט ןוא ןגראז ףראד דיי ׳א .דאוו עצנאג

 ."אבה םלוע ףיוא תווצמ

 ־יישט ייווצ ריז טימ ןעמענ ,ירפ ץנאג ןייטשפיוא רע טגעלפ גאטראפ תבש ןדעי
 ייז ןלאז ,םיליהת ןגאז ןעמוק ןלעוו ןדיי־םיליהת יד םירבח עגייז זא ,ייט טימ םעקינ
 ןייז ןעוועג סאד דיוא זיא רעטניוו ייס ,רעמוז ייס .ייט עסייה טימ ןעמעראוורעד ךיז
 דיא געלפ ,םיבוט םישעמ ענייז טגלאפעגכאנ ןוא ןראוועג רעטלע ןיב דיא זא .הווצמ
 ןוא עיגרענע ליפ יוזא ףוג ןטראדעגסיוא אזא וצ דיז טמענ יוו :ןגערפ ןיילא ךיז
 רע חא ,םיקידצ ו״ל אד ןענעז םע ביוא זא ,ביילג דיא ?ןכאז עלא יד ןאט וצ ןליוו

 !קנעדנא ןייז קיבייא ןייז טשטנעבעג לאז .ייז ןופ רענייא ןעוועג יאדווא

 רעכעה םאווטע .רעזעלג רעד רעגאב שובייל טאטש ןיא ןפורעג םיא טאה ןעמ
 א טימ ,רעכעליירפ א .ןגיוא עקידלקניפ ןוא םיגפ ןקיכעלייק א טימ ,סקווולטימ ןופ
 .ראה עסייוו טימ טשימעג ןעוועג ןיוש זיא סאוו ,לדרעב לעג ,ןיילק א .לוק ןטסעפ

 ,טאטש ןופ בר םייב ןענעוואד טפא טגעלפ רע .דיסח רעוואלאקאס סלא דיז טנכערעג

 עצנאג א .טאהעג ביל רעייז טאה רע סאוו ,רוביצ חילש א ןעוועג רע זיא טראד לייוו
 ןייז ןעוועג זיא סאד .ןביוש ןלעטשוצניירא ידכ ,רעפרעד יד ףיוא ןראפעגסיורא דאוו
 סאוו ,רעטכעט יירד טאהעג טאה רע .םייהא ןעמוקעג תבש וצ תבש ןופ .הסנרפ

 טגעלפ ,רעגייטש ןייז דו ,רע ראנ .הפוח רעד רעטנוא תיטש טפאדאב ויוש ןטלאוו
 ןפאלק ןדאל תא רימ ייב טעוו ןעמ יוו ןעז דאנ טעוו ריא ,דעלרעדניק" :ןרעפטנע
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 עלא ןבאה גירק םנח ראפ ךאב "ז רעטכאס א ךאב טסאה ,שובייל — ןגערפ ןוא
 .טאהעג תנותח

 עצנאג א סאוו ןדיי טימ ,םיליהת הרבח רעד ןיא רבה א ןעוועג זיא רע יוו יוזא
 סאמ טכאנ עקיצנייא יד ןוא ,הסנרפ ןגעמ ימ רערעמש טימ טגאיראפ ייז ןענעז דאמ
 ייז זא ,טאהעג ארומ שובייל עקאט טאה — קיטיירפ זיא ןפאלשסיוא דיז ןאק ןעמ
 ערעווש יד ריז ףיוא ןעמונעג רע טאה .םיליהת םוצ גאטראפ ןפאלשראפ ,הלילח ,ןעגאק
 תבש ןדעי .םיליהת םוצ ןדיי ענייז ןקעוווצפיוא ,הווצמ עסיורג רעבא ,עבאגפיוא
 ךעלסעג עלא ןיא ןייגמורא רע טגעלפ ,טכענ־רעטגיוו ערעטצניפ יד ןיא דאנ ,גאטראפ
 טייטש ,ךעלעדיי ,דעלגחיי" :עמיטש רעמענעגגא ןייז טימ ןפורסיוא ןוא טאטש ןופ

 ."םיליהת וצ ףיוא טייטש ,ארובה תדובע וצ ףיוא

 זיא רעמ ראנ ,לטעטש רעזדנוא טגאמראפ טאה ,ןטלאטשעג ערעדנא ןוא עכלעזא
 דו ,ןעמענ ראפ א דאנ רענאמרעד לעוו׳כ ? ןביירשאב וצ עלא ייז דגאטשמוא ןער
 ץראמש א טימ ,דיי רעראד רעכיוה א ,סעזעגאמ המלש ׳ר ןבש רעטסטנעאנ רעזדנוא
 ראג טאה רע ןעמ .הרות־ןב א ,םידיסח רערעג ענעעזעגנא יד ןופ ,לדרעב קיציפש
 .הקדצ*לעב א ,םארק־טינש א טאהעג .ארמג רעד ייב ןסעזעג רע זיא ,טייצ טאהעג

 .טארטאטש ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ רעייטשראפ רעד ןעוועג טייצ קיטש א

 ־ראפ .םעטיג רעטלא ןוא לאימחרי .לענאבראבא רעדירב יד — רעטייוו לסיב א
 :רעדירב עדייב ןופ ןטפעשעג ןעוועג ןענעז׳ס ווו ,טאטש ןיא רעיומ עטסנעש יד טגאמ

 ,רעדניק טימ ןעמאזוצ טבעלעג .טינש ןופ — רעטייווצ רעד ,טפעשעג־זייפש א רענייא

 .טאטש ןיא םיתב־ילעב עטשרע ןוא עטסטלע יד ןופ .ךעלקינייא ןוא סמעדייא

 יד ןופ .בלעוועג־ןזייא ןא טאהעג טאה סאמ ,ןאמרעקוצ םגורהא לאיחי ׳ר ךייא
 ןאק׳מ .לביטש םענופ הליפת־לעב רעטסערג רעד .םידיסח רערעג יד ןשיווצ םידמול
 ןעוועג ןענעז םזידיסח רערעג זא ,ךיז טנאמרעד רימ .לטעטש ןצנאג םענופ — ןגאז
 ןופ ןעמאזוצ ןראפעג רימ ןענעז ,לאפוצ א ךרוד ,גנילצולפ רעבא .םזיגויצ ןופ טייוו
 ןראפ הרוחס לסיב א טפיוקעגנייא טאה סאמ ,רע ןוא ןיבר ןופ דיא ;וואטרעוועל
 ןביוהעגנא רע טאה .ןסעומש סעפע ךיז טליוו ,העש ראפ א טראפ ןעמ זא .טפעשעג
 *יחרזמ א ןופ םאטש דיא זא ,ךיז קידנסיוורעד .ןאזרעפ ןייז ןופ לסיב א ןלייצרעד

 ־עגפיוא וליפא ןוא רוטארעטיל רעשיטסינויצ ןגעמ טיורטראפ רימ רע טאה ,בוטש

 דל םולש ,םיפוצה רה תגספ לעמ" יריאמה רודגיבא ןופ דיל עטסווואב סאד ןעגנוז

 .סנורהא לאימחרי ׳ר טבעלעג טאה יוזא ."םילשורי

 עטסוווואב יד טניווועג טאה ,סאג רענילבול רעד ןופ ףוס םייב ,רעטייוו לסיב א
 דיי רעכיוה א ןעמעג זיא ,שריה השמ ד ,החפשמ רעד ןופ שאר רעד .אריפש החפשמ
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 טאה ,ןקעטש ןטימ סאג ןיא ןייג טגעלפ רע ןעוו .ןעזסיוא ןשילאכראירטאפ א טימ
 .טאטש ןיא ראזאד רעקיראיגנאל .דובכ ןפורעגסיורא ריז וצ רע

 רעטסערג רעד ,םיובנשרעק בייל ןורהא ׳ר רעטאפ ס׳דוד רבח ןיימ — ריוא יוזא
 םיא רעבא ,טאטש ןופ בר םלא ןעמענפיוא טלאוועג םיא טאה׳מ .טאטש ןופ יוליע
 ןכאמ טשינ ידכ ,בר רעסיורג א יוו ,רחוס רעניילק א ןייז וצ טשרעביל ןעוועג זיא
 א טגרעלעג תבש ןדעי ,דיסח רעוואלאקאס א ןעוועג .הסנרפ ןייק תונדמל ןייז ןופ
 ןסעומש וצ דיוא טרעטשעג טשינ םיא טאה חומ רעפראש ןייז .ןענעוואד ןראפ רועיש

 .ןעמעלבארפ־טלעוו ןיא ןפיטראפ דיז ןוא

 ןופ ןקעוו סאד יצ ,רעטסוש רעד םאוולעוו לארשי ןופ םיבוט םישעמ יד ,רעדייל
 תודמול סאד רעדא ,סנורהא לאיחי ׳ר ןופ תוליפת יד יוו ,םיליהת םוצ ןשיבייל ׳ר
 טשינ םלוע לש ונובר רעד טאה — ךמע ןופ לארשי עמש רעד יוו ,בייל ןורהא ׳ר ןופ

 .טריפעג עקנילבערט ןיא ייז טאה׳מ ןעוו ,טרעהעג

 !קנעדנא רעייז דובכ

 ןראי רעסיסיירד יד ץא עיצאזינאגרא־״תודחאתה" יד • םישולשה תותעב ״תודחאתה״ *)ינפ
 7116 "111(6611411(" 11(8(1611 !ס (116 30$
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 1952 תנשב ,ןייטשדלוג תחפשמ לצא ,לארשיב בורטסוא יאצוי ןוגרא לש דוסיה תפיסא
 ןייטשדלאג החפשמ רעד ייב ,1952 ןיא טפאשנאמסדנאל רעווארטסא רעד זיפ גנולמאזראפ־גנודנ

 ?0110(1108 0166(108 07 08(מ>¥ 50616(? !ס 181־861, 111 1116 001118(6111 110016 !ס 195:

 תירבה־תוצראמ ריע־ינב םע בורמסוא יאצוי דעו
 עהירעמא ןופ טסעג טימ רעווארטסא יד ןופ טעטימאה

 ^166(10£ \¥1(11 1־611011׳ !01־ו061־־0$(1־0\׳1(68 11־001 (116 1101(611 8(8(68
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 ןיימשרייפ םהרכא :ריכמה .ליזארכמ םיחרואל סינ# תלכ?
 וייטשרעייפ םהרכא טסירגאכ םע עכלעוו ,ליזארכ ןופ טסעג ראפ עמאנפיוא
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 לארשי ןיא טפאשנאמסדנאל רעווארטסא יד

 ביבא־לת / רעבאהביל בקעי

 א
 טאה רעכלעוו ,םוטנדיי ןשיליופ ןופ ןברוח ןסיורג םעד ךאנ ראי 2 ,1947 ראי ןיא
 ךיז דניק ןוא יורפ ןיימ ,דיא ןבאה ,עווארטסא לטעטש רעזדנוא ןטימעגסיוא טשינ ריוא
 ןדיי ליפ טרירטנעצנאק ריז ןבאה׳ס ווו ,דנאלשטייד ,לאהנעכייר־דאב ןיא ןענופעג
 ־עגנורעדנאווסיוא ףיוא טראוועג ןבאה סאוו ,עפארייא ןיא הטילפה תיראש רעד ןופ

 באה׳כ ןעוו ,גנושארעביא ןיימ ןעוועג זיא סיורג .רעדנעל ענעדישראפ ןיא ןטייקכעלגעמ
 טאה סאוו ,ל״ז ןוקלא לבייל ריע־ןב רעזדנוא ןפארטעג טאטש רעשישטייד רענעי ןיא
 טיילגאב ןבאה רעיורט ןוא דיירפ .יחרזמה לעופה ןופ ץנערעפנאק א ןיא טקילייטאב דיז
 ןבעל ןייק ןפארטעג טשינ טעמכ ןבאה רימ לייוו ,ףערטנעמאזוצ ןקידגריר רעזדנוא
 טאה דיי ןשימייה א טימ שינעגעגאב עדעי ןוא — עווארטסא ןופ ןדיי ענעבילבעג

 .ןרערט זיב טרירעג טלאמעד
 געוו רעקידרעטייוו רעד זא ,טרידיצעד עדייב דימ ןבאה ףערטנעמאזוצ םענעי ףיוא
 סאד זא ,ןדיירוצוצ דימ טרעהעגפיוא טשיב טאה לבייל .לארשי־ץרא ראג זיא ,זדנוא ראפ
 ןעמ טאה טלאמעד ןיוש םאוו ,הנידמ עשידיי יד ןייז ףראד סרעזדנוא טרא עקיצנייא
 .טייצ רעטסטנעאנ רעד ןיא גגוייטשטנא ריא ןגעוו טדערעג ןרעגאל־םיטילפ יד ןיא

 ןפארטעג טאה סאוו קילגמוא ןסיורג םעד דאנ זא ,םיכסמ ןעוועג םיא טימ ןיב דיא ריוא
 ןוא ןדיישרעטגוא עשיגאלאעדיא עקילאמא יד ןרעוו טשיווראפ ןפראד ,קלאפ רעזדנוא

 .דנאל ןשידיי ןיא דיז ןצעזאב וצ קיטכיוו זיא האוש רעד דאנ

 ןיא ןבאה רימ ןעוו ,דיירפ רעזדנוא ןעוועג סיורג לאמא רעדיוו זיא רעבירעד
 טאה טלאמעד ןופ ןוא — ןסאג רעביבא־לת יד ןופ רענייא ףיוא ןפארטעג דיז 1949 ראי
 ןייז זיב ןטלאהעגגא טאה עכלעוו ,טפאשדניירפ א טלעטשעגנייא זדנוא ןשיווצ דיז
 זיא׳ס זא ,טדערעגפיונזצ דיז ןוא םינכש ןראוועג וליפא ןענעז רימ .גוצ־םעטא ןטצעל
 ידכ ,טיילסדנאל ערעזדנוא ןופ עיצאזינאגרא ןא ןפאש וצ קיטכיוו ןוא קיטיינ סיואכרוד
 ןיא ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה טאוו ,םילוע עיינ יד סרעדנוזאב ,ןפלעה קיטייזנגעק ךיז
 ,ןייטשרעייפ עשטמהרבא ןאמסדנאל ןבושח רעזדנוא וצ ןדנאוועג דיז ןבאה רימ .דנאל
 רעזדנוא ףיוא ןפורעגפא ךיז וויטיזאפ רעייז טאה סאוו ,דנאל ןיא בשות רעקיראיגנאל א
 ־טפאשנאמסדנאל רענעפאשעג רעד ןופ שארב דיז ןלעטש וצ ןעוועג םיכסמ ןוא גנודנעוו

 .גלאפרעד םיורג טימ גאט ןקיטנייה ןזיב טוט רע סאוו ,עיצאזינאגרא
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 לארשיב בורטסוא יאצמ תופתתשהכ ,יקסביינשור תחפשמ לצא הווצמ-רב תכיסמ
 לארשי ןיא ןדיי רעווארטפא ןופ ליימנא ןטימ יהסוועינשור החפשמ רעד ייב גנורעייפ הווצמ־רכ
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 ב״הראמ םרותה ,ןזור לאירזמל םינפ תלכ?
 ןטאטש עטקינייאראפ יד ןופ רעדנעפש ,ןעזאר לאירזע ראפ עמאנפיוא
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 ב
 ןופ גנוניווו רעד ןיא ,ביבא־לת ןיא ןעמוקעגראפ זיא גנולמאזראפ־גנודנירג יד
 ,ןייטשרעייפ .א :טעטימאק •א ןבילקעגסיוא טאה׳מ רעכלעוו ףיוא ,ןייטשדלאג קחצי
 •ץוא טאה׳מ .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ןאמוד .מ ,לענאבראבא ,ןיקלא •ל

 רעדא ,תואוולה ןבעג וצ טלעג רעבא .עסאק םידסח תולימג א ןפאש וצ ןסאלשאב
 ןופ ןאמסדנאל רעזדנוא לארשי טכוזאב טאה טלאמעד דארג .ןעוועג טשינ זיא ,עציטש
 קראטש זיא םיא ךיוא .ןראי ךס א טבעלעג טראד טאה סאוו ,ןהב םייח ,עקירעמא
 קירוצ טמוק רע ראנ יוו זא ,טגאזעגוצ ןוא טפאשנאמסדנאל א ןופ עעדיא יד ןלעפעג
 רעד ןופ טייקיטכיוו יד ןדיי רעווארטסא יד ןרעלקפיוא רע טעוו ,עקירעמא ץיק
 עמוס עקידנטיידאב א טזאלעגרעביא ךיוא רע טאה ,ןראפקעווא ןראפ .עיצאזינאגרא
 רעד ןכעלגעמרעד ךיוא ןוא טייקיטעט רעזדנוא ןריפ ןבייהנא טנעקעג ןבאה רימ ןוא
 קראטש יוזא טלאמעד ךיז טאה׳מ עכלעוו ןיא ,תואוולה ןבעגוצסיורא עסאק־ספליה
 ןבאה ךיז לאז םאוו ,ןאמסדנאל א הלוע רעיינ ןייא ץיק ןעוועג טשינ זיא׳ס .טקיטייגעג
 חא סאוו ,טנופ טרעדנוה — טשרעמוצ .ןעמוקאב טשיג יז לאז רע ,ףליה דאנ טעדנעוועג

 .טנופ טנזיוט וליפא ןוא 500 ,200 — רעטעפש ,עמוס עסיורג א ןעוועג ותעשב

 ןוא טייקידהחפשמ ןופ ליפענ א ןפאשעג טאה ףליה עקיטייזנגעק עקיזאד יד
 רעשידיי רעד ןיא טצעזאב ךיז טאה סאוו ,הטילפה תיראש רעד ןופ גנודעטנענרעד

 םעד ןריפוצכרודא — ןטיהעגפא ראי םעדעי דיוא ןוא — ןסאלשאב ןבאה רימ .הנידמ
 ךיוא ןבאה רימ .םישודק ערעזדנוא דאנ הרכזא עכעלרעי יד תוכוס דאנ גאט ןטשרע
 עטקעדעג ייב ,לאז א ןיא ןפערט ךיז רימ ןלאז חספ דעומה לוח ןדעי זא ,טמיטשאב
 ןבאה קיטייצכיילג .רעפסאמטא ןוא הביבס רעשימייה א ןיא ןעגנערבראפ ןוא ןשיט
 ,טיילסדנאל ערעטלע ,עמאזנייא לעיצעפס ,סעילימאפ עקיטפרעדאבטיונ זא ,טגראזעג רימ

 .ייז ראפ טגראז ץעמע זא ,ליפענ א ןבעג ייז ןוא עציטש עבעלשדוח א ןעמוקאב ןלאז

 נ

 ןקיבייאראפ וצ ךוב־רוכזי א ןגעוו טכארטעג טסנרע ןבאה רימ ןעוו ,טייצ א ןוועג
 תוצופת יד ןיא ןוא לארשי ןיא טיילסדנאל יד וצ ןעגנודנעוו יד ראג .הליהק רעזדנוא
 םגה ,ןביירש וצ טסולגעג טשינ ךיז טאה ןשטנעמ יד ,גנאלקפא ןכאווש א טאהעג טאה
 עשיטילאפ ,עזעיגילער ,עלערוטלוק סאד ןעגנערבסיורא טלאוועג קראטש ןבאה רימ
 עבלעוו ,ךעלטעטש עקימורא ןוא םייה רעטלא רעד ןיא ןבעל עכעלטפאשלעזעג ןוא
 טקעיארפ א ןעוועג דיוא זיא׳ס .םיחצור עשישטייד יד ךרוד ןראוועג ןטינשראפ ןענעז
 ראפ לאז א זיולב יצ ,ביבא־לת ןיא ("עווארטסא תיב") זיוה ןגייא ןא ןעיוב וצ
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 ןענעז דנאלטיוא ןופ ןעמוט־טלעג עטקישעגניירא יד ראנ .ןפערטנעמאזוצ ערעזדגוא

 ראלאד טנזיוט 10 ןופ עמוס יד ןדנעפש וצ ןראוועג ןסאלשאב זיא .גונעג ןעוועג טשינ

 רמושה־לת ןיא אביש ר״ד ןופ נ״א רעטנעצ ןשיניצידעמ ןשהכולמ ןיא ןעגנושראפ ראפ

 .םישודק רעווארטסא יד ןופ ןעמאנ םעד ןגארט טעוו טאוו ,(ןג־תמר)

 טנעמונאמ א טלעטשעגפיוא ןולוח ןיא תורבקה תיב ןפיוא רימ ןבאה 1984 ןיא

 יד דאנ טקא־רוכזי רעד טריפעגכרודא טרעוו ראי סעדעי ווו ,םישודק ערעזדנוא רכזל

 טימ ןדגובראפ ןוועג זיא הבצמ יד ןלעטשפיוא םאד .לטעטש ןופ ןדיי ענעמוקעגמוא

 .ןעוועג רבוג טאה טעטימאק רעד עכלעוו ,ןטייקירעווש עסיורג

 ,עילארטסיוא ,ןרובלעמ ןופ סואהקע אשימ ןוא עיבארב ןבאה קירוצ ראי 3 טימ

 ןוא — הליהק רעווארטסא רעד ראפ ךוב־קנעדנא ןא ןבעגוצסיורא וויטאיציגיא יד טיינאב

 ןיוש דיז טניפעג ,ןבירשעג ןרעוו תורוש יד ןעוו טאוו ,ןדירפוצ ןייז ראנ ןגעמ רימ

 טלאהניא ןקיטראנדישראפ ,ןכייר א טימ ןעניישרעד בורקב ףראד ןוא קורד ןיא רפס רעד

 יד תעב ,האוש רעד זיב ןבעל ןקידלטעטש םענופ ריע־ינב ערעזדגוא ןופ תונורכז טימ

 ןענעז ךוב אזא ןיא זא ,דיז טייטשראפ .גנויירפאב רעד ךאב ריוא יוו ,ןראי־המחלמ

 עכעלטפאשלעזעג עכייר סאד פא ןעלגיפש עכלעוו ,רעדליב קילדנעצ עכעלטע ןאראפ ריוא

 .עווארטסא ןיא ןבעל

 טקיטפעשאב ויז טאה ווב ןראפ ןלאירעטאמ יד ןטיירגוצ ןוא ןעלמאזפיונוצ ןטימ

 ,ןייטשדלאג קחצי ,ןייטשרעייפ עשטמהרבא ןופ טעטימאק־עיצקאדער רעלעיצעפס א

 ראטקאדער רעד ןוא ןוקלא־םיובנעכייא הנידע ,טטאל ראדיזיא ר״ד ,רעבאהביל בקעי

 .שיפקאטש דוד ,ווב ןופ

 רעד טימ ןייגנא רעטייוו רימ ןלעוו ,ןכעלגעמרעד טעוו טנוזעג םאד גנאל יוו

 .דגאלטיוא ןיא ןוא דנאל ןיא ןדיי רעווארטסא ערעזדנוא תבוטל טייקיטעט
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 ןייטשרייפ םהרבא :ריכמה .ל״וחמ םיחרואל םיגפ תלבק
 טפירגאב וייטשרעייפ םהרבא .דנאלסיוא ןופ טפעג ראפ עמאנפיוא
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 םודא דוד ןגטל סנלובמא המרת ב״הראס לטנמ תחפשס
 םודא דוד ןגמ ןראפ םנאלוכמא ןא ןעקנאשעג טאה עקירעמא ןופ לעטנאמ החפשמ יד
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 זדנוא טאה לארשי ויא טפאשנאמסדנאל יד
 ךעלטניירפ ןעמונעגפיוא

 אריפאש המלש

 אריעגאשז־עד־איר ןופ ןעמוקעגנא החפשמ ןיימ ןוא דיא זיב 1961 יאמ ןט15 םעד
 ןראי רעקיסיירד יד ןיא ןיב׳ב ןעוו זא ,טנאמרעד ךיז ךיילג ןוא טראפ רע׳הסיח ןיא
 טציא .ןעלטימ ןוא דארפש א ןא ,טנלע ,דמערפ ןעוועג דיא ןיב ,ליזארב ןייק ןעמוקעג
 ןוא דניירפ ,םרעטיילגאב רעטרעדנוה ןופ טנגעזעג ,ןראפעגסיורא טראד ןופ דיא ןיב

 ןענעגעזעג םייב רערט א טזאלעג ןבאה ,ןטסירק ,םינכש רענאיליזארב יד דיוא .םיבורק
 ןופ ןראי ךס א דאנ ,ןליופ ןופ דיישפא ןיימ ןכילגראפ דיא באה .זדנוא טימ ךיז
 ןענעז טראפ םייב .תואצוה־עזייר ןייק ףיוא טאהעג טשינ ,עצארפ ןוא ימ רערעווש

 .קאטסילאיב ןופ עניזוק א ןוא סמעדייא ,רעטכעט :רעדניק יד ןטראוופא ןעמוקעג

 ןיא ,ןעגנוגנידאב עטנאקאבמוא טימ ,טלעוו עיינ א .ץוביק ןיא רימ ןענעז טא
 ןוא .ןשטנעמ טימ ,איר ןיא ןטפעשעג טימ לופ דאנ זיא פאק רעד .לביטש ןיילק א

 עקאט .ןגראז טשיג טספראד .טשינראג .לוע סיוא ,ןטפעשעג סיוא — ץוביק ןיא ,אד
 דיז ןאק׳מ ,טכענ ןוא געט ערעווש רעביא טבעל ןעמ ."םזיאגע" רעד טדייל ראפרעד

 .ןבעל ןוויטקעלאק םעד וצ ןסאסוצ טשינ
 .ביבא־לת ןיא דיז ןצעזאב וצ רימ ןסילשאב ,תביק ןיא ןייז םישדח 9 דאנ

 .טפעשעג א ייס ,גנוניווו א ייס ןפאשוצנייא דיז טשינ טביולרעד לאטיפאק רעזדנוא

 טעברא יד ,ןישאמ־סערפ ןימ א טנדראעגנייא הריד רעד ןיא ןוא הריד א ןפיוק רימ
 .גנולדנאהאב רעטוג טימ םינוק יד ןלעטשנדירפוצ דיז ןעלמאב רימ ,רעווש רעייז זיא
 ןיימ רייא .רעדמעה ןסערפ םוצ "החמומ" א רעוו ןוא ךאפ סאד סיוא דיז ןרעל דיא
 ןענאק דיז ןלאז רימ זא ,טביילגעג טשינ טלאוו דיא .טעבראעג טאה תידוהי יתפ

 .ןדירפוצ ןענעז רימ רעבא .טעברא רערעמש אזא וצ ןסאפוצ

 זיא רע .טרידוטש טאה רע ווו ,זיראפ ןופ ןוז רעזדנוא קירוצ טמוק 1963 ראי ןיא
 ־עיצאימא רעד ןיא .ןעגנוגנידאב־גנוניווו ןוא — טעברא ערעזדנוא ןופ ןגאלשרעד
 ־ראפ א ןעוועג זיא רע ןוא — רינישזניא ןא טכוזעג דארג ןעמ טאה עירטסודניא

 .ןעניווו זדנוא טימ ןבילבעג ןוא רעניד
 ־אפ ענעעזעגנא ,רעדניק עלא טימ לארשי ןיא ןייז וצ היכז יד רימ ןבאה יוזא

 .ןטמא עכיוה ןעמענראפ םאמ ,סעילימ
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 רענעי ןיא .ןעמונעגפיוא םעראוו רעייז זדנוא טאה טפאשנאמסדגאל רעווארטסא יד
 לאומש ןוא .ד״ע ןאקלא לבייל ,סרעדנירג יד ןופ רענייא טבעלעג דאנ טאה טייצ
 ןעוועג ריוא טייצ עסיוועג א ןיב ךיא .ןשטגעמ ןוא םירבח ערעייט — ה״ע לענאבראבא
 ןופ ,ןייטשרעייפ עשטמהרבא רבח רעזדנוא טרעדנווואב באה דיא .טעטימאק םעניא
 טנייה .גאט ןקיטנייה ןזיב קיטעט זיא סאוו ,טפאשנאמסדנאל רעד ןופ סרעדגירג יד
 ןוא ־ייל יד רעבא ,לאמא יוו קיטכיווסנבעל יוזא טשינ האוולה א ובעג סאד זיא
 ,תואוולה טימ טנידאב דיז באה ןיילא דיא ."טנעמעצ" ןימ א ןעוועג זיא עסאק־ראפש

 .ביבא־לת ןיא טניווועג באה׳כ ןעוו

 ,עקירעמא ןופ טסאג רעווארטסא ןא טמוק סע ןעוו .םערדא ןא אד זיא םעד ץוח

 ־םיוא םעראוו רע טרעוו ,רעטרע ערעדנא ןוא עילארטסיוא ,עניטנעגרא ,ליזארב ,זיראפ
 טמוק ,תוכוס דאנ גאט ןטשרע םעד .טיילסדנאל עלא טימ דיז טפערט ןזא ןעמונעג

 .עווארטסא הליהק רעגעטינשראפ רעד דאנ הרכזא עכעלרעי יד ראפ

 רעד ראפ סעמוס ענייפ טעדנעפשעג ןראי עקידרע?רפ יד ןיא טאה עקירעמא
 ־עמא ןיא רעווארטסא ענעריובעג קינייוו רעייז ןבילבעג ןיוש ןענעז טנייה .עסאק־ייל
 ,ןשטנעמ יד טימ ןדנובראפ גנע דאנ זיא עינאלאק רעווארטסא רענאיליזארב יד .עקיר

 טיילסדנאל ןעייג ראי א סאוו ,רעדייל .סעמוס עקידנלעטשנדירפוצ ןיירא ןקיש ייז
 סנרעטלע יד ןופ טדמערפעגפא ןיוש זיא רוד רעגנוי רעד .טייקיבייא רעד ןיא קעווא

 .טפאשטרא ןוא ןבעל

 לאמקנעד א לארשי ןיא ןלעטשוצפיוא טעמדיוועג ןעמ טאה ,ראי 2 עטצעל יד
 םעראוו ןוא לענש ךיז ןבאה טיילסדנאל עלא .ערעזדנוא םישודק ענעטינשראפ יד דאנ
 .זיראפ ,עילארטסיוא ,ליזארב ,עקירעמא ,לארשי ןיא — עיצקא רעד ראפ ןפורעגפא
 ,רעדילגטימ־גנוטלאווראפ יד ןופ טייקנבעגעגרעביא ןוא ימ רערעווש רעד קנאד א

 ןוא רעבאהביל עילימאפ יד ,ןייטשרעייפ עשטמהרבא דניירפ ןוויטקא ןטימ שארב

 .הבצמ יד ןלעטשוצפיוא ןעגנולעג זיא ,ערעדנא

 *הבצמ רעד ןופ גנוליהטנא יד ןראוועג טמיטשאב זיא ,1983 יאמ ןטס24 םעד

 ןוא רעדניק עקינייא ךיוא ,טיילסדנאל עגיה עלא טעמכ ןעמוקעג ןענעז טקא םעד וצ
 טדערעג ןבאה עווארטסא ןברוח ןגעוו .ןזח א טריפעגכרוד טאה הרכזא יד .תוחפשמ
 רעזדנוא וצ ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעוו .רעבאהביל בקעי ןוא ןייטשרעייפ עשטמהרבא
 טניווועג ןענעז רימ ."תובצמ־טעטש" ןופ עיילא יד ןעגנאגעגייבראפ דיא ןיב ,הבצמ
 ,עטנעאנ ,עטנאקאב ,עניילק ןוא עסיורג טעטש דאנ — אד ןוא ,םידיחי דאנ תובצמ וצ

 ...ןראוועג ןטינשראפ זיא ץלא ראנ .עקידנריסלופ ,עקידעבעל לאמא

 רענרענייטש א ."תובצמ־טעטש" ערעדנא ןשיווצ הבצמ רעווארטסא יד זיא טא
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 תונורכז ןוא ןעקנאדעג יד ןופ ,קיטייוו ןופ רענעכארבעצ א קעווא ןיב ךיא .לאמקנעד
 .טרפב לטעטש רעזדנוא ןופ ןוא ללכב ךעלטעטש עקילאמא יד ןופ

 יד רעבא .תורוד ראפ ביילברעביא ןא "וטפיוא רעסיורג א זיא לאמקגעד רעד
 רעד ןיא ייס ,לארשי ןיא ייס ,ןשטנעמ עקידעבעל יד ןענעז קנעדנא ןוא הבצמ עתמא

 ־ראפ ,ןבעל ןבילבעג ןוא טעוועטארטעג ־ןיז ןבאה טאוו רעווארטסא יד .גנוטיירפשעצ
 ־טעברא ,עבעלטנרא ןענעז ייז .תוחפשמ ןוא ןרעטלע ענעמוקעגמוא יד טשינ ןעמעש
 רעטייווצ רעד ראפ לארשי ןיא טצעזאב ךיז ןבאה עכלעוו רעווארטסא יד .ןשטנעמ עמאז
 ףמאק ןוא טעברא רעייז טימ ןעמיר ךיז ןענאק ,ןברוח ןכאנ טאוו יד ןוא המחלמ־טלעוו

 תונידמ רעזדנוא ראפ

 ליזארב ןיא טיילסדנאל ערעזדנוא

 רעדניק ערעייז ןוא תוחפשמ טלעטשעגפיוא ןדיי רעווארטסא ןבאה ליזארב ןיא
 .סרעקיטילאפ ,םרעטכיר ,ןטאקאוודא ,םרערעל ,ןרעינישזניא ,םיריוטקאד טנייה ןענעז

 החפשמ יד יוו ,ןעוועג הלוע ךיוא ןבאה ליזארב ןיא רעווארטסא יד ןופ רעדניק לייט א
 ןיא זיא רעטכאט סנייטשניבור יכדרמ ןורהא ;רעדניק ףניפ ערעייז טימ ןייטשדלאג
 ־כעט ייווצ ןוא (קינשטאבאראז) ןיבור הרש ןוא בקעי ;ןוז ס׳צילגיטש לארשי ;הפיח
 ןיא רעטייווצ רעד ,ץוביק א ןיא רענייא — ןיז ייווצ סעלייר רעטסעווש ןיימ ;רעט
 ןופ ןעמוקעג ךיוא זיא׳ט .רעדניק יירד ןוא יורפ ןיימ ,ךיא .עירטסודניא־עיצאיווא רעד

 ןוז א עקאט ,טסאל ראדיויא ר״ד ןעמוקעג תא דנאלסור ןופ ;רהעמ המלש עקירעמא
 טפאשנאמסדנאל יד .לטעטש ןיא ןריובעג זיא רע .ןוז ןוא יורפ א טימ ,טסאל ר״ד ןופ

 .ןעמונעגפיוא םעראוו רעייז עלא ייז טאה
 ,טגאזעג יוו ,רעדניק יד .טנדראעגנייא טוג ךיז רעווארטסא יד ןבאה ליזארב ןיא

 בילוצ זיירפ ןרעייט א טלאצאב ןבאה םעילימאפ לייט א ,רעדייל .רעלטפאשנסיוו עלא
 ערעייט קעווא טסייר ןוא רדסכ ךיז טקראטשראפ ראפעג יד ןוא .עיצאלימיטא רעד
 רעבירא טייג "דצ רעטייווצ" רעד ןעוו ,ךיוא טפערט טע ראנ .קלאפ םעגופ רעדניק

 .ןדיי וצ

 ,רעדייל זיא טאוו ,עיצאלימיסא ןגעוו טקאפ ןקידגעיירפרעד־טשינ םעד ןאמרעד ריא

 *ארטטא יד ןוא עידעגארט עשידיי עביימעגלא ןא זיא׳ט .רעדנעל עלא ןיא טיירפשראפ

 רעיינ רעד יוו ,רוד רעזדנוא טאה ןיימעגלא ןיא רעבא .םאנטיוא ןייק טשינ ןענעז רעוו
 .תובא ערעזדנוא טמעשראפ טשינ ,רוד
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 לארשי ןיא ויא ליזארב ןיא תוחפשמ רעווארטסא טימ

 ליח־רורב תביק ! אריפש־טוגאק תידוהי

 ןדנובראפ קראטש ־ויז ךיא ליפ ,עווארטסא ןיא ןעוועג טשינ לאמנייק ויב ויא םגה
 ןדאזיפע עקיבייא ךוב־רוכזי ןראפ ןענעכייצראפ עקאט ליוו ווא טיילסדנאל יד טימ
 ןיילק א ןיא ענעריובעג א ןיילא .ןבעלנעמאזוצ ןוא ןפערטנעמאזוצ ערעזדנוא ןופ
 ןיא ,החפשמ ןוא ורעטלע עביל טימ טלגנירעגמורא םייה א ןיא ,ןילאוו ןיא לטעטש
 ןייק ןרירגימע ןטימ ,1930 ראי ןיא רעבא ךיא ןיב ,עטנאקאב ןוא דניירפ ןופ תביבס א

 .ןעמעלא םעד ןופ ןסירעגפא ןראוועג ,ליזארב

 ,טוגאק רעדירב עגיימ וצ ,אריענאשז־עד־איר ןייק ןעמוקעגנא דיא ןיב ראי םענעי

 טשינראג טאה רימ .דיירפ ןוא טפאשביל ךס א טימ ןעמונעגפיוא דימ ןבאה סאוו
 טשינ ריוא באה ךיא ,סיורג ןעוועג ויא טייקשימייה דאנ טפאשקנעב יד דאנ ,טלעפעג
 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןטערטעגניירא דיא ןיב .ךארפש עשיזעגוטראפ יד טנעקעג
 טלייוועגסיוא דיוא ןוא (קעטאילביב־קילאיב — רעטעפש) ״היחתה״ עיצאזינאגרא־טנגוי
 רעד ןופ ןעמונעגסיורא דימ טאה טפאשלעזעג עיינ יד .גגוטלאווראפ רעד ןיא ןראוועג
 עטנאקאב יד ןשיווצ .טגנערבראפ טוג ןוא טבעלעגנייא דיו ןבאה רימ .טייקמאזנייא
 .1932 ראי ןיא טאהעג הנותח באה דיא ןעמעוו טימ ,אריפאש המלש ןעוועג דיוא זיא

 טעבראעג טאה המלש ווו ,רעיעמ טנגעג רעד ןיא ןעניווו ןעגנאגעגרעביא ןענעז רימ
 ןיא ןעמוקעג דיא ויב סורא יוזא .טיילסדנאל ענייז ןופ ליפ טגיווועג ןבאה׳ס ווו ןוא
 דיוא באה דיא .ייז טימ ודניבראפ דיו דיוא ןוא עווארטסא ןופ ןדיי טימ טקאטנאק
 רעטאפ ןייז טימ — רקיע רעד ,החפשמ ס׳המלש טימ שיוטסיוא־ווירב א טריפעג

 .ל״ז שרעה־השמ

 ,טפא ץנאג ןענאמרעד רימ ןכלעוו ,הנותח רעזדגוא וצ ווירב־גנוסירגאב ןייז ןיא

 דעלנעזרעפ טנעקעג טשינ טאה רע סאוו ,רעיודאב ןייז ןעוועג דיוא ערעדנא ןשיווצ זיא
 ןישטוטשמ דורב ׳ר עדייז ןייז יוו ,ןאטעג רע טאה .החמש רעד ןיא ןקילייטאב דיז
 ־געמ יד טאהעג טשינ טאה רע ןוא טאהעג הנותח טאה רעדורב א רענייז ןעוו :ל״צז
 ןרעטנוא טלעטשעגקעווא יז ןוא לוטש א ועמונעג רע טאה ,דנזעוונא ןייז וצ טייקכעל

 דיוא רע טאה — דעלייק־דרע ןצנאג םעד םורא טמענ למיה רעד לייוו ,למיה ןעיירפ
 ־השמ ׳ר ןאטעג טאה עבלעז סאד .טייהנזעוונא ןייז טרעכיזראפ ןוא ןעמונעגמורא םיא
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 ,ןבעגעגוצ דאנ רע טאה ווירב םעגיא ...הנותח רעזדנוא ןופ גאט ןיא אריפאש שרעה

 ןריפ דיא לאז רעבירעד ,תיב־תרקע יד זיא ןבעל־החפשמ םעניא עקידרקיע סאד זא
 .םייה עשיטאבעלאב ןוא עשידיי א

 ןעוועג זיא בוטש יד .ןטסעבמא יוו ןריפוצסיוא טימאב ריז דיא באה שטנווו ןייז
 עשידיי עטונ א ןעמוקאב ןבאה ןורהא ןוא לחר ,הרופיצ :רעדניק ערעזדנוא .עשידיי א
 ־עגפיוא אד ןוא לארשי ןיא ןענעז עלא .ךוניח ןכעלטלעוו א טימ ןעמאזאב ,גנויצרעד
 .הנידמ רעד ןוא קלאפ רעזדנוא ןצונ סיורג קידנעגנערב ,סעילימאפ ענייש טלעטש

 .ךעלקינייא ערעזדנוא טימ רו ,ייז טימ דיז ןסיורג רימ

 ןכוזאב רימ ןלעוו ,ןסקאוורעטנוא ןלעוו רעדניק יד ןעוו זא ,ןעוועג זיא םולח ןיימ
 .עווארטסא טימ ןענעקאב ךיז ריוא יוו ,החפשמ ןוא ןרעטלע יד טימ ןעיירפ דיז ןוא ןליופ

 עלא יד וצ טכאמעג ףוס א טאה ,המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא רעד ראג
 .ןעגנוגעפאה ןוא ןעגנאלראפ

 ןופ טקנופ־ףערטפיונוצ רעד ןראוועג זיא אריענאשז־עד־איר ןיא בוטש רעזדנוא
 רענאיליזארב ,רעסיורג רעקיזאד רעד ןיא טניווועג ןבאה סאוו טיילסדנאל עלא טעמכ
 ,ןייטשניבור ,רעלימ רעדירב יד ,ץילגיטש רעדירב יד ,ןיבור החפשמ יד :טאטש
 ןבאה עלא יד .ערעדנא ןוא פאש רעדירב יד ,ברחב ,דלעפדלאג דוד ,עדיירפ ,דארגאניוו
 .ןליופ ןופ תוחפשמ יד ןעגנערבפארא ןענאק וצ ידכ ,רעווש טעוועראהעג טלאמעד
 ןופ ,טעברא רעד ןופ טדערעג ךס א ןעמ טאה ,ןפערטנעמאזוצ עשימייה ,עטפא יד ייב
 טימ טנאמרעד טאה׳מ ,םייה רעטלא רעד ןופ ןעמוקאב טאה׳מ עכלעוו ווירב יד
 טאה׳ס יוו ,קעטאילביב יד ןפאשעג טאה׳מ יוזא יוו ,לטעטש ןיא ןבעל םאד טפאשקנעב
 טאה ייברעד ןוא — ןעגנולעטשראפ ענייז טימ זיירק רעשיטאמארד רעד ןעזעגסיוא

 ,ןעגנולייווראפ יד ןגעוו ןדייר טרעהעגפיוא טשיג טאה׳מ .רעדיל עשימייה ןעגגוזעג ןעמ

 ,ןטוג םוצ טקידנעראפ דיז ייז ןבאה לאמ עלא טשינ סאוו ,סעביל ןוא ןריצאפש

 סאד ןזאלראפ וצ טבערטשעג טאה טמוי יד .תוביס עלעירעטאמ בילוצ — רקיע רעד
 רעד ןיא — לכ םדוק ןוא ,טעטש עסיורג ןיא ןבעלסיוא דיז טלאוועג ןוא לטעטש

 עווחפשמ עטלייטעצ יד טימ טקינייאראפ *ןיז ןעמ טאה טייצ רעד טימ .טלעוו רעסיורג
 טימ ,רעטקאראכ ןלעיציפא רעמ א ןעמונעגנא ןיוש ןשינעגעגאב יד ןבאה טלאמעד

 .ןטיזיוו עקיטייזנגעק

 :יוו ׳ןטעברא עכעלטפאשלעזעג ענעדישראפ ייב ןפארטעג דרא דיז ןבאה רימ

 ץנעטסיזקע יד ןרעכיז ןעמ ףראד תוצופת יד ןיא .ןזעוו־לוש שידיי ,ת״מענ ,א״ציוו
 יוו ,דארפש־דנאל יד ןענעק ןלאז סאוו םרערעל ןענופעגסיוא ,לוש רעשידיי א ןופ
 עכלעוו ראפ ,ןעגנומענרעטנוא ענעדישראפ ןעמ טריזינאגרא .שידיי ןוא שיערבעה דיוא
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 ןענאמרעד דיא ליוו טייהנגעלעג רעד ייב .סרעוט רערעמ סאוו ןגיוצעגניירא זרעוו םע
 יד ןטלאהוצפיוא תוחוכ ןוא טייצ דס א ןבעגעגקעווא טאה סאוו ,זז״ע רעילימ לקנאי
 דיוא .אריענאשז־עד־איר ,רעיעמ ןיא רעטנעצ ןאמצייוו םייח רעד ןוא לוש־קילאיב
 ןיא ןפלאהעגוצ ןליוו ןטוג ךס א טימ ןבאה ןיבור הרש ןוא ה״ע ץילגיטש המחור

 .טעברא רעד

* 

 טאה םאוו ,וילא ׳ה״ע הרובד ,ןנחוי :טרעטיירבעגסיוא דיז טאה החפשמ רעזדנוא
 .יתור רענעטארעג ןוא רענייש רעד טימ טאהעג הנותח טאה׳ר זיב ,זדנוא טימ טניווועג

 דאנ יוו .המכח ןוא טלאהניא טימ ראנ ,םירבדמה שאר רעד ןעוועג דימת זיא וילא
 טליפשעגטימ ,וויטקא ךעלטפאשלעזעג ןראוועג רע זיא ,ליזארב ןייק ןעמוקעג זיא׳ר
 ,ליזארב ןייק ןעמוקגא םעלייב טימ .קעטאילביב םכילע םולש רעד ייב רעטאעט ןיא

 ־ייראב ןראוועג החפשמ יד זיא ,יקסוואשראוו רכששי טימ טאהעג הנותח טאה סאוו
 םזינויצ ןופ ןדעה טלאוועג טשינ ,םזינומאק ןטימ טריזיטאפמיס טאה רכששי םגה .טרעכ
 — םייח ןוא ׳תביק ןיא — םירפא ;לארשי ןיא ןיז ייווצ ענייז ןענעז ,לארשי־ץרא ןוא

 .רעקיזיפ א

 ־עג לוצינ ןענעז סאוו ,קישטלארשי ןוא ן׳רתסא ןופ ליזארב ןייק ןעמוקנא ןטימ
 .טרעטיירבעגסיוא ךיז החפשמ רעזדנוא טאה ,םונהיג ןשיטסירעלטיה םענופ ןראוו

 טאה׳ר עכלעוו ןיא ,ןצנערעפנאק ןוא ןעגנוציז טאהעג ביל טאה ל״ז קישטלארשי
 ,שטנעמ רעכעלביל א ןעוועג ,טנעיילעג ךס א טאה רע .לייטנא ןוויטקא ןא ןעמונעג

 ־רעד ,טנעקעג םיא ןבאה סאוו עלא יד .רעטאפ רענעבעגעגרעביא ןוא ןאמ רעיירטעג
 .דובכ ןוא גנוטכא םיורג טימ ןעמאנ ןייז דימת ןענאמ

 קסופ רעד ןעוועג אריפאש המלש זיא ,טיילסדנאל יד ןופ ףערטנעמאזוצ ןדעי ייב
 סיורג טימ םיא וצ ןגיוצאב ךיז ןוא גנוניימ ןייז וצ טרעהעגוצ דיז ןבאה עלא .ןורחא
 ־עגפיוא ימ סיורג טימ רע טאה עווארטסא ןיא זא ,טקנעדעג דאנ טאה׳מ .ץרא־דרד
 ןשיווצ סעיסוקסיד עטפראשראפ ןופ טייצ א ןיא דארג ,גנוגעוואב־טנגוי יד טלעטש

 .םיכרד ערעייז ןיא ןייג וצ טרעדאפעג ןבאה סאוו ,ןרעטלע ןוא רעדניק יד

 רעזדנוא ןופ הנותח רעד וצ לארשי ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,1958 ראי ןיא
 טימ ןעמונעגפיוא זדנוא טיילסדנאל יד ןבאה ,ןירוא־רב הנוי טימ לחר רעטכאט עגנוי
 טשינ ךיז רימ ןבאה ,גגויצאב אזא קנאד א .טייקכעלטניירפ ןוא טייקמעראוו ךס א

 .טמאזנייאראפ טליפעג
 טניווועג ראי 10 עטשרע יד .לארשי ןייק ןעוועג הלוע רימ ןבאה 1962 ראי ןיא
 דיז טניפעג׳ס ווו ,ליח־רורב ץוביק ןיא ןעניווו ןעגנאגעגרעביא דאנרעד ,ביבא־לת ןיא
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 טשינ ןלעמ רימ .טנרעלעגנייפ דוד ןאמ ריא טימ הרופיצ רעטכאט עטסטלע רעזדנוא
 סערעטניא ןרעדנוזאב א .םידז רעיינ רעד ןיא םיחרוא־תסנכה עקיצראה יד ןסעגראפ
 ,ןייטשרעייפ ,ןייטשנייפ ,רעיעמ המלש ,ןיקלא תוחפשמ יד ןזיוועגסיורא תנוא ןבאה
 טפא זדנוא ןבאה ייז .ערעדנא ןוא רעבאהביל ,יקסוועינשור ,ןייטשדלאג ,לענאבראבא
 טאהעג ייז טימ טאה המלש .טסעג ערעייז ןעוועג לאמ ךס א ןענעז רימ ןוא טכוזאב
 ןופ גנוטלאווראפ רעד ןיא ןראוועג טלידועגסיוא דלאב ,דארפש עקידתופתושב א

 .טייקיטעט רעד ןיא ןפלאהעגטימ ןוא לארשי ןיא ןייראפ רעווארטסא

 לארשיב בורמסוא יאצוי לש ח״מג דסיימ ,ל״ז ןהכ םייח דובפל הכיסמ
 רעווארטסא יד ןופ עסא? םידסח תולימג רעד ךופ רעדנירג ,ל״ז ןהכ םייח דובכל הכיסמ

 ?ווד 1ת {10001■ 0? (116 10(6 0118101 001160, 10110461■ 0( (116 151061 05(ז0ימז
){)50016 1060 66)? 
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 ליזערב ןיא ןדיי רעווארשסא

 אריפאש ילא

 ןוא ןגיוא עטכאמראפ טימ טפא דיא ץיז ,(ליזארב) אריענאשז־עד־איר ןטידו ןיא
 ןעמוק׳ס .ןראוועג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ןיב׳כ ווו ,עווארטסא לטעטש־םייה ןיימ עזרעד
 ־רעד ןצראה ןיא .ןטלאטשעג ערעייז טימ ךעלסעג ןוא ןסאג עשימייה ןורבז ןיא ףיוא

 באה׳כ .ןשינעעשעג ןוא תוישעמ ריז ןאמרעד׳ב .רענעט ענעסעגראפ גנאל דיז ןקעוו
 ןיוש ןבאת׳ס ווו ,אריענאשז־עד־איר ןיא טצעזאב ריז ןוא 1932 ןיא זליופ טזאלראפ
 רעטכעט ןוא יורפ סנעמעוו טימ ,ה״ע ןנחוי ןוא המלש — רעדירב ייווצ עניימ טניווועג
 זיולב עווארטסא ןגעוו תונורבז עגיימ ןענעז ראפרעד .ליזארב ןייק ןעמוקעג ןיב דיא

 .1932 זיב

 עשידיי ןגעק עצעה עשיטימעסיטנא יד ,ןליופ ןיא עגאל עשימאנאקע ערעווש יד
 םוש ןייק ךיז ראפ ןעזעג טשינ ןבאה עכלעוו ,רעטעברא ןוא רעקרעווטנאה ,םירחוס
 ליזארב .הסנרפ ןכוז וצ רעדנעל ערעדנא ןיא ורירעמע וצ טבערטשעג ןבאה — טפנוקוצ
 ענעי ןופ ןרעיוט יד .עדאנאק ,עקירעמא ,עגיטנעגרא יוו רעלופאפ יוזא ןעוועג טשינ זיא
 וצ טכייל ןעוועג זיא ליזארב ןייק ןגעקאד ,ןסאלשעג ןעוועג רעבא ןענעז רעדנעל

 ,םיבורק ערעייז ןעגנערבפארא טנעקעג טאה עכלעוו החפשמ עטנעאנ רעסיוא .ןרירגימע

 זא ,םענייא ןדעי ראפ ןריפאפ ןקישסיורא טנעקעג קירבאפ רעדא טפעשעג רעדעי טאה
 םעגייק ןלאפ טשינ טעוו רע זא ,ןריטנאראג ייז ןוא טנארגימע םעד ןיא דיז ןקיטיינ ייז

 .טסאל וצ

 ,אריענאשז־עד־איר ןיא טרירטגעצנאק דיז טאה עיצארגימע רעווארטסא טייהרעמ יד

 סרעוט עכעלטפאשלעזעג עטלא יד .ארגעלא־אטראפ ןיא רעדא ,אלואפ־ןאס ןיא עקינייא
 ליפ א ףיוא טייקיטעט עכעלטפאשטריוו ןוא עלערוטלוק א טלקיווטנא טלאמעד ןבאה

 .לטעטש םעניילק ןיא ךיז ייב יוו עזאב רערעטיירב

 — ליזארב ןייק עיצארגימע יד זיא ,המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרעטנענרעד ןטימ

 ־ראפ קירוצ ןדיי ראפ יז זיא רעטעפש .ןראוועג וסאלשעג — ןדיי ראפ לעיצעפס ןוא
 ובאה ייז םאוו ,(טדמשעג — טשרמולכ) ןייש־ןפיוט א טימ ראג ,ןראוועג טרעטכייל
 רעד דאנ דלאב טאה עילאטיא ןיא .ןעמאנ םעד טשיוטעג ןוא עילאטיא ןיא טפיוקעג

 ,."עירטסודניא" אזא טילבעג והמחלמ

¥ 
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 ־עג 8 ןעוועג זיא ,ליזארב ןייק (1929 ןיא) טנארגימן רעווארטסא רעטשרע רעד
 ליזארב ןייק ןראפ ןייז ןגעוו .רעטסוש א דאפ ןופ ,(י רעליטש .א) קישטפאק רעסיוו
 ןייק ןעמוקעג קירוצ טייצ רעצרוק א דאנ זיא׳ר ןעוו טסווורעד לטעטש םאד ריז טאה

 אריענאשז־עד־איר ןיא רעבא ,ליזארב ןייק ןראפעג רעדיוו רע זיא רעטעפש .עווארטסא
 .טאטש רערעדנא ןא ןיא ןראפעג תא רע זא ,ךעלגעמ .ןעזעג טשינ רעגייק םיא טאה

 .טסווועג טשינ טאה לטעטש ןיא רענייק .קישטכיק זואפעגפא זיא סורא טייצ א ןיא

 ןופ רע זיא דאנרעד .ןעלטייב ןופ קירבאפ א טפיוקעג טאה רע זא ,טלייצרעד טאה׳מ
 ןורהא ליזארב ןייק רעטעפש ןעמוק עווארטסא ןופ .עקיסקעמ ןייק חאפעג ליזארב
 ייז ןבאה טייצ עצרוק א .שטאקט עשטרעב ןוא טפאזחייז שינאמ ,ןייטשניבור יכדרמ
 ראפ ןבאה "סאיאה" ןוא "טניאשזד" רעד סאוו ,יירעמיר — דאפ רעייז ייב טעבראעג
 ייז ןבאה .טנידראפ קינייוו ןוא ערעווש א ןעוועג רעבא תא טעברא יד .ןפאשעג ייז
 ענעמוקעג ,ןטגארגימע עשידיי עלא טעמכ סאוו ,"עלעטנעילק" ןטעברא ןעמונעג דיז
 לטיב א טימ .ןעמונראפ דיז ןבאה ,לאטיפאק ןא רעדא קינייוו טימ טייצ רענעי ןיא
 ןעגנערבפארא ןוא ןטעבראפיורא ןביוהעגנא דיז ןעמ טאה ,סנגייא לסיב א ןוא טידערק
 ייב טפיוהרעביא ,ןטפעשעג טכאמעג טאה׳מ .תולכ יד — םירוחב דיוא ;סעילימאפ יד
 ןופ עזאב רעד ףיוא ץלא ראנ .רעטכייל א ןעוועג זיא גגאגרעביא רעד לייוו ,לבעמ
 ראפ ןטנעמאטראפא ןעיוב דיוא ויא ןעגנוניווו ענעגייא ןפיוק ןביוהעגנא טאה׳מ .טידערק

 .ןעגנידראפ רעדא ןפיוקראפ וצ ,ןטפעשעג

 דוד ,אריפאש ןנחוי ןוא אריפאש המלש עווארטסא ןופ ןראפעגפא ןענעז דאנרעד
 רעטעפש ןענעז סאוו ,חנ רעדורב ןטימ ןאמרימש עלהמלש רעגאווש ןייז ןוא רעייב
 ןייז ןריולראפ טאה ןאמרימש עלהמלש .רעטסעווש רעייז וצ עקירעמא ןייק ןראפעגפא

 .ליזארב ןייק ןעמוקנא ריא ןופ טייצ עצרוק א ,עזיור יורפ

 ןכאנ .ארגעלא־אטראפ ןופ ןייטשדלאג לארשי ןעמוקעגנא זדנוא וצ ריוא זיא׳ס
 ־רורב תביק ןיא טניווועג ןוא לארשי ןייק ןראפעגפא רע זיא ,ראי עכעלטע אד ןייזפא
 דאנ דיז טניפעג עילימאפ יד .ןבראטשעג טייקנארק רערעגנעל א דאנ תא׳ר ווו ,ליח

 .טנייה זיב ץוביק ןיא

 רעדירב יד ןעוועג ןעגעז ,ליזארב ןייק רעווארטסא ענעמוקעג עטשרע יד ןשיווצ
 .ןיבאר ףיוא ןעמאג־עילימאפ םעד טשיוטעג ןבאה עכלעוו ,קינבאראז לבייל ןוא עלאקנאי
 ןבילבעג זיא ןוז ןייא .ליח־רורב ץוביק ןיא טגייה טניווו בקעי ןוא ןבראטשעג תא לבייל
 רעדירב יד ןעמוקעג ריוא ןענעז׳ס .אלואפ־ןאס ןיא טניווו ןוז רעטייווצ רעד ןוא איר ןיא
 ןנחוי ןוא לבייל ןוא ,באראב לדנעמ ,ץילגיטש לארשי ןוא החמש ,רעלימ חנ ןוא בקעי
 גנוריגער־תולג עשיליופ יד ןעוו ,רעקיליוויירפ םלא ןדלאמעג דיז טאה סאוו ,דארגאניוו
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 יד ןיא טקילייטאב ריז טאה רע .רעטילימ ןשיליופ ןיא רעגריב עריא טריזיליבאמ טאה
 .ךיירקנארפ ןיא טעדנאלעג ןבאה ןעיימרא עטריאילא יד ןעוו ,ןטכאלש

 ןעמ טאה דארגאניוו ןנחוי ןופ .טפאהדייז הניגה איר ןייק ןעמוקעג ריוא זיא׳ס
 .ןטכאלש יד ןיא ןלאפעג זיא רע זא טניימעג טאה׳מ ,טרעהעג טשינ טייצ עגנאל א

 טאהעג הנותח טראד ןוא דגאל ןיא ךיז טניפעג רע זא ,טסווורעד ךיז ןעמ טאה רעטעפש
 .ןאדנאל ןיא ןבראטשעג ןוא איר ןייק טיזיוו א ףיוא ןעמוקעג דאנרעד .לאמ ןטייווצ םוצ

 םנעמעוו ,גרעבנירג לאומש בקעי ןוא טפאהדייז לוולעוו ןעמוקעג ןענעז רעטעפש
 םיא ןבאה רימ ווו ,טראפ ןיא ןעמוקנא םייב .ץעזעג ןטיול ןעוועג טשינ ןענעז ןריפאפ
 טשינ ןבאה׳ס .ףיש רעד ןופ ןייגפארא טביולרעד טשינ םיא ןעמ טאה ,טראוועגפא
 ףיוא טריטסערא ןטלאהעג םיא טאה׳מ .עיצקעטארפ ןוא ןצנעוורעטניא ןייק ןפלאהעג
 ןייק טקישעג קירוצ רעטעפש ןוא עיטנעגרא זיב ןעמונעגטימ םיא דאנרעד ,ףיש רעד
 טרעסעבעגסיוא טאה טפאשלעזעג־ספיש יד זיב ןטראוו ןבילבעג זיא׳ר ווו ,עווארטסא
 ןפורעג םיא ןעמ טאה ראפרעד .ליזארב דאנ ןראפ וצ טכעלגעמרעד ןוא ןריפאפ ענייז

 ..."קירוצ ןוא ןיה"

 דנאלסור ןופ ןענעז המחלמ רעד דאנ .אריפאש ילא ליזארב ןייק ןעמוקעג ריוא זיא׳ס
 ייז ןענעז ואנרעד ,ןליופ ןייק עילימאפ רעד טימ טפאהדייז עשטלארשי ןעמוקעג קירוצ

 .איר ןייק ןעמוקעגנא זיראפ ךרוד ןוא דנאלשטייד ןייק ןראפעגניירא

 .ןבראטשעג זיא רעטירד רעד .ףאש רעדירב ייווצ יד דיז ןעניפעג אלואפ־ןאס ןיא

 1942 ןיא .טפאהדייז לדנייש ןוא אריפאש עלייב רעטסעווש ןיימ ןעמוקעגנא ריוא זיא׳ס

 םכותב ,םוטנדיי עשיליופ סאד ןפארטעג טאה סאוו קילגמוא ןסיורג ןופ דיז רימ ןסיוורעד
 יד ןענעייל ,ןעמוקגעמאזוצ רעטפא דיז ןביוהעגנא ןבאה רימ .לטעטש רעזדנוא דיוא

 .ןפלעה וצ סאוו טימ ןוא יוזא יוו ןגעוו טכוזעג ןוא עסערפ יד ןוא םייה רעד ןופ ווירב

 ןוא ןענייווסיוא טוג דיז ןגעלפ רימ .ןענופעג טשינ רימ ןבאה בערו םוש ןייק רעבא
 .ןייגרעדנאנופ

 יד טימ דיז ןדניבראפ וצ זדנוא טגנולעג ,המחלמ רעד דאנ ,1945 ןיא טשרע
 ,לארשי ןוא דנאלשטייד ,ןליופ ןייק ןעמוקעג קירוצ ןענעז עכלעוו ,רעווארטסא עטשרע

 טיול ןוא ךעלגעמ טייוו יוו ,דיז ןעלמאב רימ .ךעלקעפ ןוא טלעג ןיא ףליה ןטעב סאוו
 ןענעז רימ םגה .סעטיב יד ןליפרעד וצ ,ליזארב ןיא רעווארטסא יד ןופ עיצידארט רעד
 םאוו ,רענייא ןעוועג טשיג .טקידירפאב סעטיב עלא ןעמ טאה ,לאצ ןיא קינייוו ןעוועג
 ראפ ריוא .עיצקא־םפליה רעד ןיא ,ןטייקכעלגעמ ענייז טיול ,ןקילייטאב טשינ ריז לאז

 .תוחפשמ ערעייז ףליה טקישעג רעווארטסא יד ןבאה המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד

 קעווא טייצ רעד ןיא ןענעז סאוו ,רעווארטסא עקינייא ןענאמרעד דיא ליוו ףוס םוצ
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 ןוא ןנחוי ,ץילגיטש עמראכ ,טפאהדייז לוולעוו ,ןאמרימש עזיור :טייקיבייא רעד ןיא
 ,רעייב הקבר לטיג ןוא דוד ,ןייטשניבור אטינא ןוא יכדרמ ןורהא ,אריפאש הרובד

 ,קינבאראז לבייל ,גרעבנירג עםע0 ,טסאהדייז לארשי ,רעלימ בקעי ,טפאהדייז הנינח

 ־רעביא ןעוועג ןענעז עלא יד .(עפארטסאטאק־געוו א ןיא ןעמוקעגמוא) רעבאב חנ
 !קנעדנא רעייז דובכ .טיילסדנאל ענעבעגענ

 1950 תנשב ,ל״ז םיובמייא בקעי ל״בע ווקלא הנידע תנותחב בורטסוא יאצוי

 1950 ויא ל״ז םיובנכייא בקעי טיט ןוקלא הנידע ןופ הנותח רעד ףיוא טיילסדנאל רעווארטסא
 ?סזטס■ 08*ו־01׳1168 8( 8ץ644111£ 0£ ^(11118 £11(00 80*1 *116 18(6 ¥881(01( £10116111)01111, 1950
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 הבצמ רעד ןופ גנוליהטנא רעד וצ
 ע1ו$חטסא ןופ םישודק יד רכזל

 ןרובלעט / סואהקע לכעמ

 זדנוא יד ןופ קנעדנא םוצ טנעמוגאמ םעד ראפ רימ ןעייטש 6עק ענעגיובעג טימ
 ןענעז ייז לידו ,טגאקאבמוא ןענעז םירבק סנעמעוו ,לטעטש ןופ ןדיי עטנאקאב טוג

 .קענאדיימ ןוא עקנילבערט ןופ סעיראטאמערק יד ןיא ןעמוקעגמוא

 ערעזדנוא ןדנובראפ ןענעז ןעמאנ ןייד טימ ןוא ןסייהעג וטסאה יווא — עווארטסא
 ןבאה רימ .ןגראמ ןרעסעב א ראפ ןעמיורט עגייש יד טימ ,ןראי־טנגוי ןוא ־רעדניק
 .טלעוו עצנאג יד דיוא ראנ ,לטעטש ןיא ןבעל סאד ןרעסעבוצסיוא ראנ טשינ טמולחעג

 — ןדיי עריא טימ ןגיוא עגיימ ראפ טסייטש וד יוו ,לטעטש ןיימ ,טציא ךיד עז דיא

 יד עז דיא ;עטגאיראפ ןוא עטעוועראהראפ ,עכעליירפ ןוא עקירעיורט ,טלא ןוא גנוי
 ריא טייז ווו .תוחפשמ ייב תוחמש ןוא געט־סנבאוו ערעווש יד ,םיבוט־םוי ןוא םיתבש

 ך ןייטש םעד ףיוא ןטיבראפ ךייא טאה רעת ? ןעמוקעגקעווא עלא
 ,ןשטייד יד ןענעז סאד .קלאפ רעזדנוא ןופ םיחצור יד ןענעז סע רעוו ןסייוו רימ

 טכארטעגוצ ,עדנאגאפארפ רעשיטסירעלטיה רעד ןופ ןעמסראפ טזאלעג דיז ןבאה סאוו
 ןגיוושעג טאה טלעוו יד תעב ,ןדיי ,זדגוא רעביא לייטרוא־טיוט םעד טריפעגברודא ןוא
 טשינ רעבירעד טגיל ןייטש םעד רעטנוא .קילגמוא ןכעלקערש םעד וצ טזאלרעד ןוא
 ערעזדנוא — ריוא ראנ ,ןשטנעמ עטנעאנ ןוא ןרעטלע ערעזדגוא ןופ שא םאד ראנ

 .ןעגנוגעפאה ןוא ןעמיורט

 ,דרע רעקידלארשי ףיוא ,רעהא טבארבעג טאה׳מ זיב ,טראוועג גנאל ןבאה ־וימ

 יד דיוא ויא ויילא דיז ןענאמרעד לאמא רעדיוו ידכ ,תונברק ערעזדנוא ןופ שא םעד
 לאז׳מ לפיוו .ןטקא־טלאוועג עכלעזא ןרזחרעביא טשינ דיז ןראט רעמ זא ,טלעוו עצנאג
 זיא ,קלאפ רעזדנוא ןופ עיגאלאריטראמ רעד ןגעוו טלייצרעד ןוא ןבירשעג ןבאה טשינ
 םעד ןופ רעדיוש ןוא ליורג רעצנאג רעד טגנערבעגסיורא ןראוועג טשינ ץלא דאנ
 םעד זיב ,ןייטשסיוא טפראדאב ןדיי ערעזדנוא ןבאה ןדייל ןוא ןייפ לפיוו .םוקמוא
 זיא׳ס .רעבירג ענעפא ייב עיצוקעזקע־ןסאמ א ןופ יצ ,רעמאקזאג רעד ןיא םוקמוא
 דאד ,תונברק עקידלושמוא יד ןופ יירשעג־ייוו רעד ןראוועג טליטשעגנייא טשינ דאנ
 ,ןזייווסיוא ןליוו סאוו ,סרעלטפאשנסיוו ןוא עטנרעלעג עטשרמולכ ןופ ןעמיטש ךיז זרעה
 טשינ ןענעז ,סעיראטאמערק ןוא ןרעגאל־טדט יד יוו ,ןאילימ סקעז רעפיצ רעד זא
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 ןעקבורטעגסיוא טשינ ץלא דאנ ןבאה רימ ךיילג ...שינעטכארטסיוא עשידיי א יוו רעמ
 ףליהטימ רעד ייב ,טגנאלרעד זדנוא ןבאה םיצאנ יד ןכלעוו ,טפיג טימ רעכעב םעד

 העקלעפ ערעדנא ןופ
 תומחלמ עטפא יד ןוא םיאנוש טימ טלגנירעגמורא תא הנידמ עשידיי רעזדגוא דיוא
 ףיוא רעדניק עריא ןלאפ סע ןוא טולב טימ פא טייג דנאל םאד זא ,וצרעד ןריפרעד
 רעטנזיוט דאנ יירפ רעד ףיוא םורא דיז ןעיירד סע יוו טקנופ ןוא .רעדלעפטכאלש יד
 ־ימעסיטנא רעד ןדנווושראפ טשינ תא ריוא יוזא ,טפארטשאבמוא רעכערבראפ־סגירק

 .רעדנעל ייר עצנאג א ןיא םתצאנ־אענ ןוא םתשאפ ,םזיט

 יד יוו ,תוצופת יד ןיא ןדיי ,רימ — םאזכאוו ןייז עלא רימ ןפראד רעבירעד
 טלעטשעג טשינ קלאפ רעזדנוא ןלאז רעמ זא ,ןאט ץלא ןוא לארשי תנידמ ןיא ןדיי
 עווארטסא ןופ םישודק יד רכזל טנעמונאמ רעטליהטנא רעד .ןראפעג עכלעזא ראפ ןרעוו
 יד ראפ גנונאמרעד א ריוא ראנ ,עטיוט יד יבגל טכילפ עטליפרעד א דאנ טשינ זיא

 !עקידעבעל
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 ד>מת רנ





 םישודקה תמישר

 ולפנש ,לארשי ישודק לכ םע דחיב םיכוב ונא הלא לע
 .םהירזועו ש״טי םינמרגה םיחצורה י״ע םשה שודיק לע

 םאוו ,לארשי ישודק עלא טימ ןעמאזוצ ,רימ ןענייוואב ייז
 עשישטייד יד ןופ םשה שודיק *!יוא ןעמוקעגמוא ןענעז

 .םרעפלעהטימ ערעייז ןוא םיחצור
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 ,תומש לש תוטמשה ןכתי .הנש 40 רחאל וחבזמ הבכרוה םישודקה תמישר

 .רסחה תא םילשהל םיקיר תומוקמ ונראשה ךכיפל

 .(ןייטשרייפ םהרבא י״ע הבכרוה המישרה)

 ךאג ,ןורכז ןופ ןראוועג טלעטשעגפיונוצ זיא ענעמוקעגמוא יד ןופ המישר יד
 ןבאה רעבירעד ,ןראוועג ןסעגראפ ןענעז ןע&ענ עסיוועג זא ,ךעלגעמ .ראי 40
 .ןעמאנ ןקידנלעפ םעד ןצנאגרעד וצ ועטרע עקידייל ןזאלעג רימ

 .(ןייטשרעייפ םהרבא :טלעטשעגפיונוצ טאה המישר יד)

 א
 הוח ,הדוהי ,לדיי סקא
 חסוי ןוא ןמחג סקא
 לטע ןוא החונמ טקא
 (עדייז) עשוהי סקא

 םהרבא סקא
 ןוז ןוא יורפ ןייז ,והיעשי סקא

 חסוי המלש סקא
 עבאד יורפ ןוא שיבייל סקא

 םירמ רעססעווש ןוא סחנפ סקא
 עלייק ,סעמורפ סקא

 ןאמ ןטימ םירמ "עגייפ סקא
 רעדגיק ןוא
 עסיא־היח ןוקלא

 הנח ןוא ןושמש ןוקלא
 לזייר ןוא ילא ,הירא חסוי ןוקלא

 לחר רתסא יורפ ,ריאמ לאיחי ןוקלא
 רעדגיק ןוא

 עטאלז הרש ,קחצי "היה לענאבראבא
 עדניה יורפ ןוא לשרעה ןאמרעקא

 לטע ,החחמש ,עגייפ ןאמרעקא
 דניק ןוא

 רעדניק ןוא יורפ ,גילעז ןאמרעקא
 רעדניק ןוא יורפ ,לדאג ןאמרעקא
 רתסא יורפ ןוא לקוי ןאמרעקא

 ןאמ ןוא אמיס םיובלעפא
 השמ טיורלעפא

 החפשמ עצנאג יד ןוא דיילקרעביא
 האל ,םהרבא ,ךורב ןאמלדייא
 לדניירק ,לאומש ןאמלדייא

 תוחפשמ ןוא הפסוי ,הדוהי ןאמלכייא
 הקבר ,לטיג ,לשרעה ,אקלע זוברא

 םהרבא ןוא עשאב זוברא
 החשמ ןוא תמצ שאילא

 רעדניק ןוא הוח ,גילעז שאילא
 דוד ,ילא
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 ףסוי ,עקטיא ,לדנימ גרעבלדייא
 החפשמ רעסיורג רעייז טמב

 ב
 עשעפ ןוא סיראמ שטיוואקרעב

 לארשי ךייטשכארב
 השמ ןייטשכארב

 רעדניק ןוא הרש ,לציא ןייטשבארב
 המלש ןייטשכארב

 רעדניק ןוא לטיג ,אדירפ דלאוובוב
 רודגיבא ,עשוהי קרוב

 רעדניק ןוא יורפ ןייז ,לטע קרוב
 החפשמ ןוא עמעט ,רשא ,חסוי קרוב

 עדניה ,םייח קרוב
 עגייפ ,הרובד ,המלש לטייב
 קחצי ,לטאמ ,החונמ לטייב

 החפשמ עצנאג יד ןוא רעבוב
 רעדניק ןוא הירא ,הנח םיובנריב
 החפשמ ןוא לבייל ,לאומש בראב

 יורפ ןייז ,בייל הדוהי רעקעב
 רעדניק ןוא

 הכלמ ןוא לארשי שטיוואלאיב
 קיזייא ןוא לאומש ,השמ שטיוואלאיב
 עשאב ןוא םידאה ,לטיג שטיוואלאיב

 ןופ החפשמ עצנאג יד) רעיאב
 (עוואדאלוו ןוא עווארטטא

 השמ ,המלש ,לזייר ןייטשרעווארב
 ןאמ ריא ,היח ןייטשרעווארב

 רעדניק ןוא
 לחר יורפ ןייז ,השמ ןאמרעב

 הבלמ רעטכאט ןוא

 ג
 ריאמ ץנירג

 עסעפ־הנח ץנירג
 השמ ןוא יבצ ,בקעי ץנירג

 לבאמ יורפ ןוא רזעילא ןייטשדלאג
 ,לדגעמ ,עגייפ ,לאומש ןייטשדלאג

 ענעה ,עבאד
 עניב יורפ ןייז ,בקעי ןייטשדלאג

 רעדגיק ןוא
 לטאמ יורפ ןוא לאומש ןייטשרעג

 עדלאג רתסא ןייטשרעג
 ערפיש יורפ ,לסאי ןייטשרעג

 רעדניק ןרא
 יורפ ןוא קחצי בראפדלאג

 לרעפ יורפ ןוא חסוי גרעבנירג
 לארשי ,םהרבא גרעבגירג

 :רעדניק ןוא לזייר ,ןושרג גרעבנירג
 ,לציא ,לדנימ ,והיעשי

 הפלמ־רתסא
 יכדרמ רירב גרעבנירג

 תרז גרעבנירג
 לטיג ,הרש ,עבש ,לדארפ טאלבנירג

 לדנעמ שרעה ,לארשי־םייח טאלבנירג
 הכלמ יורפ ,חסוי גרעבנירג
 אלעב רעטכאט ןוא

 יודפ ןוא שיבייל ןייטשרעג
 טעמורפ ןייטשרעג

 ,עדניה ןוא בקעי־השמ ןייטשרעג
 הרפיש חסוי :רעדגיק

 תידוהי ,הרובד ,חספ גרעבנירג
 רעדניק ןוא יציא ,החמש גרעבגירג

 יורפ ןוא עשטרעב ןאמטוג
 יורפ ןוא עשטרעב ןאמטמ

 עטיא ,םינופ ןאמטמ
 ןתנ ,היח טאלבנירג

 הקבר ,הנח ,לסעפ גרעבנירג
 ־לרעפ יורפ ןוא המלש ץנירג

 הדד רעטכאט ,דבכוי
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 החפשמ עצנאג יד ןוא רעצרעוויג
 לדניירב ,הירא ,הרופצ ןאמרעסוג
 ןאמ ריא ,הכלמ רתסא ןאמרעסוג

 רעדניק ןוא
 השמ ,האל היח ,דוד ןאמרעטוג

 רעדגיק ןוא לדנימ ןאמרעטוג
 הרש ,עבש ,לדארפ טאלבנירג

 עטנ ,הניד טאלבנירג
 לארשי םייח טאלבנירג

 לדנעמ שרעה טאלבנירג

 ד
 יכדרמ רורב ,לחר ,הקבר ןאמוד

 הכלמ הרש ,ןתנ ,םירמ ,עגייש ןאמוד
 עדלאג הנח ,לרעב ןאמוד

 רעדניק ןוא יורפ ןייז ,דוד בקעי ןאמוד
 רעטומ ןוא הנוי ,הנח ,רסוי ןאמור

 הפסוי
 םירמ יורפ ןוא םייח ןאמוד

 עדלאג ןוא רסוי קחצי ןאמוד
 לדנימ רתסא ןאמוד

 תוחפשמ ןוא שרעה סחנפ ןאמוד
 רערניק ייווצ ןוא יודפ ןייז ,ילע דוד

 ה
 החפשמ עצנאנ יד ןוא ןייסשרעה

 והיעשי ןאמ ריא ןוא עטיא קינלעה
 החפשמ עצנאג יד ןוא ןאמרעבוה

 עצנירפש ,ריאמ רעגרובמאה
 רעדניק ןוא

 ו
 רעדניק ןוא הרובד ,בקעי ןאמצראוו

 רעדגיק ןוא יורפ ,רשא ןאמרעסאוו
 לרעפ יורפ ,רסוי ןאמרעסאוו

 רעדניק ןוא
 עלייק יורפ ןוא לשרעה רעדניוו

 עדניה ,לחר רתסא רעדניוו
 רעב השמ רעדניוו

 םהרבא רעדניוו
 ןוא הדוהי םהרבא םייהטרעוו

 עדיירפ יורפ
 יורפ ןייז ,לשרעה םייהטרעוו

 רעדניק ןוא
 רעדנעס ,עצנירפש ,רסוי םייהטרעוו

 לזייר ,דוד ןאמרעסאוו
 עגייפ ,רזוע ,רסוי,לאומש ןאמרעסאוו
 לטאמ ,רזעילא ,לשרעה ןאמרעסאוו

 לווייפ ,הרש ,רסוי ןאמרעסאוו
 יורפ ןוא םהרבא ןאמרעסאוו

 המלש ,לרעפ ,לסעפ ,ןאמרעסאוו
 יורפ ןייז ,החמש ןאמרעסאוו

 רעדניק ווא
 ןוא עדלאג יודפ ,השמ ןאמדעסאוו

 על׳הרש רעטבאט
 עלעג יורפ ןוא עפיל בוט ־םוי בירנייוו

 לזייכ הבוס ןוא קיזייא רסוי בירגייוו
 הליהת היח ,גילעז לואש בירנייוו

 ןאמ ריא ,לדנייש ןאמרעסאוו
 רעדניק ןוא

 לקוי ,םהרבא דראבסייוו
 החונמ ,לבייל דראבסייוו

 רעדניק ןוא הרש ,לאיחי ביורטנייוו
 לרעפ היח ,עשוהי קסאוו

 לאכימ ,הרובד קסאוו
 רעדניק ןוא יורפ ןייז ,רלאוו

 רעדניק ןוא אתווצ ,קיזייא גנאסאוו
 היבצ תרפ ןוא ןורהא השמ רעדגיוו

 הרובד ,ןימינב ,קחצי ,לשרעח רעדניוו
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 הרובד ,עיגיב דארגאניוו
 החפשמ ןוא השמ גרעבנייוו

 ז
 עגייפ ,בקעי ,הנח ץלאז

 עטיא ,ןימינב ,הרש ץלאז
 החפשמ ןוא רתלא קישטיורקאז

 רעדניק ייווצ טימ בקעי קישטיורקאז
 ןוא ןרעטלע עריא ,האל קישטיורקאז

 יד ןוא רעדירב ,ןרעטסעווש
 החפשמ עצנאג

 עקשזור ,המלש קישטיורקאז
 יורפ ןוא (ב״וש) בייל ןיישנענאז

 ריאמ ןיישנענאז
 ריאמ ןיישנענאז

 לדנייש ,ישטנאי טפאהדייז
 רעדניק ןוא רתסא ,חסוי טפאהדייז

 שינאמ ,אמיס רתסא טפאהדייז
 ,השמ ,בקעי ,בקעי ,עשאב טפאהדייז

 הגח
 הרש ,רעדניק ןוא טפאהדייז

 רעדניק ןוא
 עשאמ ,םירמ ,יאמש קיגבוראז

 רעדניק ןוא םחורי ,ינעה קינבוראז
 רעדניק ןוא הגח ,םירפא קינבוראז
 םהרבא ןאמ ןוא אלעב קינבוראז

 בקעי ןוא היח קיגובראז
 לדנייש יורפ ןוא ןתנ טפאהדייז
 לרעפ ,עטאלז ,ןורהא טפאהדייז

 החפשמ ןוא ןמלז טפאהדייז
 עטאלז /חז ,םהרבא טפאהנדייז
 הבוט יודפ ןוא עשוהי טפאהדייז
 עגייפ ,לדנימ ,החמש טפאהדייז

 לסיז ןוא עינעה טפאהדייז

 רעטומ ןוא הניד ןייטשרעבליז
 יקסאשדאל

 לטאמ ,הניד ,דוד טנאקרעבליז
 החפשמ ןוא

 רעדגיק ןוא יורפ ,לטאמ טגאקרעבליז
 החפשמ ןוא ןורהא ןאמדייז

 ט
 ןאמ ריא ,עדניה םיובענעט

 רעדניק ןוא
 לטיג ,אדירפ ,בקעי שטאקט

 לאכימ ,השמ שטאקט
 האל לרעפ יורפ ןייז ,בקעי שטאקט

 קחצי ,להר :רעדניק ןוא
 החפשמ ןוא

 לדיי ,החונמ ,יכדרמ ץראוושלקגוט
 החפשמ עצנאג יד ןוא *ןובעשט

 החפשמ ןוא בקעי בואט
 האל יורפ יד ,ףלאוו רעדייגשכוט

 רעדניק ןוא
 לקוי /זרש ,ןתנ ,השמ רעדיינשכוט
 דעטכעט ייווצ ןוא יחפ ,לקנאי פאט

 ל
 החפשמ ןוא לארשי רעבאהביל
 עמיס ,לבייל ,השמ רעבאהביל

 עמיס ןוא לבייל רעבאהביל
 עקליס ,רורב ,הרש רעבאהביל

 לארשי ןאמ ןטימ לרעפ רעבאהביל
 החפשמ ןוא

 החפשמ ןוא םייח ,יכדרמ טארעטיל
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 החפשמ ןוא זימיגב ,יופיי טארעטיל
 החפשמ ןוא עשאב טארעטיל

 האל ןוא החונמ טארעטיל
 יאתבש וועל

 אקלעפ ןיטס לבייל החונמ וועל
 החפשמ ןוא יטע (רעגרעב) וועל

 עטאלז ,ילא ,רתסא ,הבוט וועל
 :רעדניק ןוא עגייפ ,גילעז וועל

 עביל ,קחצי
 רעדניק ןוא לאומש רעדנאל

 רעדניק ןוא ־ןלמ רעדנאל

3! 
 עגייפ יודפ ןייז ןוא לדייז ,לאומש ריאמ

 יודפ ןייז ןוא לוולעוו ,והילא ריאמ
 ןתנ ריאמ

 רתסא יורפ ןוא בקעי קיטאלמ
 רעזייל ,ןורהא רעפיגק־גרעבסלעדנאמ

 יורפ ןוא רעפיגק־גרעבסלעדנאמ
 הרש היח

 ,עשאב ,לטע רעפינק־גרעבסלעדנאמ
 םהרבא ,הניד

 הדש יתפ ןוא לאומש גרעבסלעדגאמ
 הרפיש יורפ ,לסאי גרעבסלעדנאמ

 רעדניק ןוא
 רעדניק ןוא יורפ ןייז ,לצרעה קסנימ
 יוסוי ןוא עקליט ,לדנעמ ,שיבייל ץנימ

 היבצ ןוא הנח לאטנאמ
 המלש םוזגאמ

 לדנעמ ,רודגיבא ,הקבר סוזגאמ
 עשוהי ,הרובד ,השמ רעלימ
 החמש ,עשאמ ,הרש רעלימ

 נ
 לווייפ ,לארשי (ברה) םואבנעקלענ

 לריצ ןוא רזעילא םואבנעקלענ
 הקבר יודפ ןוא רזעילא רעטעטשיינ

 רתסא רעטעטשיינ

 ס
 עשוהי ,עדיירפ ,הימחנ לאבאס

 החפשמ ןוא השמ לאבאס
 לחר ,השמ םהרבא ריפאמ
 החפשמ ןוא ןורהא ריפאס

 הקבר הרפ ןייז ,רזעילא לאגעס
 רעדגיק ןוא

 ךורב לאגעס
 החפשמ ןוא החמש קינרוקס

 רשא השמ
 רעדניק ןוא לחר ,בקעי ,לרעפ לאבאס

 ע
 רעדניק ןוא אמולב ,רסוי ןאמכילרע

 םירמ־רתסא הרפ ,סואהקע
 רעדניק ןוא

 ןאמ ןוא עדניה ־הרובד סואהקע
 ריא ,האל ־הבלמ םואחקע

 דניק ןוא ןאמ
 ,עדלאג ,לדיי־עיש םואהקע

 לדנעמ ,עשט׳הוח
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 פ
 עשאב עדיירפ ןייטשרעייפ

 עבש־תב יורפ ,לדנעמ ןייטשרעייפ
 רעדגיק ןרא

 עדלאג ,היבוט עשוהי ןייטשרעייפ
 הרש ,עגייפ ,השמ ןייטשרעייפ

 קחצי ןאמשיפ
 אליצ ןאמשיפ
 באז ןאמשיפ
 לחר ןאמשיפ

 לארשי ןאמשיפ
 הנח יורפ ןוא ריאמ רעגניזיירפ

 קיזייא ןוא עלייב רעגניזיירפ
 לחר ןוא ריאמ עשטיא טאווליפ

 לארשי ןוא םייח טאווליפ
 רעדניק ןוא יורפ ןייז ,טאווליפ
 םהרבא ,בקעי ,הרש ןאמדלעפ

 ,עזיור ,חסוי :רעדניק ןוא קערוגעשפ
 םייח

 לאקזחי רעציליפ
 רעדניק ןוא עשיח ,לארשי רעיפאפ
 רעדניק ןוא םירמ תעבוט קושטניפ

 טימ רעדניק ןוא עביל קושטניפ
 רעלקינייא

 לווייפ בקעי דגיירפ
 המלש ,לווייפ ,היח דניירפ

 דבכוי ,עשאב ,לדנעמ דניירפ
 עטיא ,הכלמ ,לחר ,הנח דניירפ

 החפשמ ןוא הרש דגיירפ
 םירמ יורפ ,רעכוט קידנופ

 רעדניק ןיינ ןוא

 צ
 החפשמ ןוא לאיחי ןאמרעקוצ

 לדגימ יורפ ןוא עשוהי ןאמרעקוצ
 החפשמ ןוא הוח ןאמרעקוצ

 ןורהא ןאמ ןוא עלייב ןאמרעקוצ
 עשוהי לעגניצ

 הכרב ,המחנ ,לארשי ןאמרעמיצ
 היח ,עלבאמ ןאמרעמיצ

 ןורפ ןייס ,לאפר ןאמרעמיצ
 רעדניק ןוא

 ק
 החונמ יורפ ןייז ,המלש טילמאק

 החפשמ ןוא
 אדירפ ,םינוב ,בקעי ןראק
 רעדניק ןוא לטיז ןראק

 הוח ןוא הרש ,קחצי ןראק
 עקשזור ןוא םייח ןראק

 קחצי דניק ,הוח יורפ ,םייח חסוי ןראק
 רתסא יורפ ןוא דוד השמ ןראק

 לחר ןוא עניד ןראק
 החפשמ ןוא לארשי ןראק
 עגייפ ,לדנייש ,סחנפ ןראק
 לדאג ,הקבר ,לציא ןראק

 הנשוש רתסא יורפ ןוא חסוי ןראק
 לחר ,קחצי ,עגייפ ןראק

 לאכימ םירמ ,הניד ,לבייל ןראק
 רעטכאט ,עטאלז יורפ ,בקעי ץיפאק

 רעדניק ןוא לעדאה
 בייל םהרבא ,רזעילא דימשרעפוק

 עמיס ,חסוי ,לטיג דימשרעפוק
 רעדניק ןוא לאימש רימשרעפוק
 האל ,לדנימ ,חסוי דימשרעפוק
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 רעדניק ןוא הניד /ורז דימשרעפוק
 רעדניק ןוא הכלמ ,וךםוי דימשרעפוק

 לבייל ןוא הקבר דימשרעפוק
 רעדניק ןוא (קערוגעשפ)

 לחר יורפ ןוא לארשי ןאמטכערק
 הרח ,ישאמ ,המלש ןאמטבערק

 החונמ ,עטעפ ,לאיתוקי ןאמטכערק
 םירפא בקעי ,הכלמ ןאמטכערק
 ןרעטלע עריא ןוא הרפיש ןראק
 החפשמ ןוא עשוהי ,חספ תאה

 החפשמ ןוא המלש ןראק
 עטנעי יודפ ןוא ןורהא ןראק

 הרפיש ,לסיז ,היח ,יאתבש ןראק
 לארשי ןורהא טילמאק

 החפשמ ןוא עשטרעב טילמאק
 החפשמ ווא השמ טילמאק

 רעדניק ןוא לדארפ ,הגוי טילמאק
 רתלא קישטראק

 רעדניק ןוא יודפ ,לאומש קישטראק
 עקלעמש עוואק

 הנח עוואק
 ערפיש עוואק

 הכלמ עוואק
 לטאמ עוואק
 עביל עוואק

 ץרפ ןוז ןוא רלמילא ןייטשכילאק
 החפשמ ןוא לזייר פראק

 ר
 רתסא יודפ ןוא לאימחרי םיובנזאר

 רעדניק 6 טימ
 הנח יודפ ןוא רזעילא םיובנזאר

 רעדניק 4 טימ
 רעדניק ןוא יורפ ןייז ,לאפר רעטכיר

 עכענ יורפ ,לטאמ ןיראמזאר
 החפשמ ןוא

 עלאגייפ ,לוולעוו ןיראמזאר
 החפשמ ןוא

 לרעפ יודפ ,רזעילא ןיראמזאר
 רעדניק ןוא

 עגייפ ןוא לבייל ןיראמזאר
 לטינ ,עמיס ,רתסא ןיראמזאר

 החפשמ רעד טימ דוד ןיראמזאר
 רעדניק ןוא

 הרובד יורפ ןוא לשרעה ןיראמזאר
 לחר ,הניד :רעדגיק יד טימ

 לחר הרש יודפ ןוא והיעשי ןיראמזאר
 רעדניק ןוא לדנימ ,םהרבא ןיראמזאר

 עלייב ,םהרבא ,חרז ןיראמזאר
 הכרב ,רזעילא :רעדניק ןוא

 הניב ,לאכימ ,השמ ןיראמזאר
 רעדניק ןוא

 ,היח ,עוויר ,ןבואר ןיראמזאר
 החפשמ ןוא לדנייש

 החפשמ ןוא •ףסוי ,לדנייש ןיראמזאר
 רעטבאט ןוא לוולעוו ,השמ ןיראמזאר

 הוח יורפ ןוא לאומש קינלאר
 לטינ ,עטיא ,והיעשי קינלאר

 החפשמ ןוא
 רעדניק ןוא ןאמ ריא ,לטע גאד

 רעדניק ןוא יורפ ןייז ,לאפר רעטכיר

 ש
 לחר יורפ ןוא וימינב רעדייגש
 עשטרעב ןוא לשרעה רעדיינש

 עטאלז ,הגח רעדיינש
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 האל ,החונמ ,למיג רעדיינש
 הרש יודפ ןוא עשטרעב רעדיינש

 הקבר ,לצעג ,לרעפ ,לדאג רעדיינש
 יאתבש ןרעטש

 לטינ היח ,יבצ השמ אריפש
 זאמ ןוא עשאב ,יקלעמש אריפש

 החפשמ ןוא יורפ ןייז ,רורב אריפש
 הניד ,לחר ןוא עשיז אריפש

 ןאמ ריא ןוא
 לזערד יורפ ןוא רורב םהרבא אריפש

 לחר יורפ ןוא ןימינב רעדיינש
 עטאלז ,רורב ,שרעה ,הנח רעדייגש

 לטינ ,עלייב ,החונמ רעדיינש
 תוחפשמ ערעייז ןוא

 םהרבא גנילרעפש
 לאומש ןאמרימש

 החפשמ ןוא ריאמ ץילגיטש
 לשרעה ץילגיטש

 עדלאג יודפ ןוא השנמ קאפושטש
 עדיירפ ,השמ ,היבצ קאפושטש

 החמש קאפושטש
 החפשמ עצנאג יר ןוא ץאש
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 יקסבונר׳צ היחו החצי
 (לאגברבא תיבל)

 האושב ופסינש

 :םיחיצנמה

 ןמקרב־לאנברבא הבוט



 םירקיה ונירוה רכזל

 ־הקלא לטיג־הבוטו בייל־הירא ,ר
 ץראל עיגהל וכזש

 :הבורטסוא־ינב ,האושב ופסינש ,ל״ז יבא דצמ החפשמה ינב רכזלו

 םזגמ המלש גרוחה ונבסו הטיא־היח ונתבס
 םהידליו ריאמ־לאיחי הלעבו לחר־רתסא ונתדוד

 םהידליו הנח ותשא ,ןושמש־לאומש ונרוד
 לזייר ,ילא ,הירא־יוסוי

 לדנמו רודגיבא ונדוד

 ונבלמ שומי אל םרכז

 :םיחיצנמה

 (ןוקלא תיבל) םיובנפיא הנידע

 החפשמה ינבו

 ןוקלא לאומש
 החפשמה ינבו



 ,ןרעטלע ערעייט ערעזדנוא ןופ קנעדנא ןקיבייא םוצ
 :רע־זירב ןוא רעטסעווש

 ,רעגניזיירפ הנח ןוא ריאמ
 נ עשטלאב רעטסעווש ןוא קיזייא רעדורב

 יד ןופ ןעמוקעגמוא ,סעמומ ןוא סרעטעפ ערעייט עניימ
 :רעדרעמ עשיטסירעלטיה

 רתסא ןוא ילא ,רעגניזיירפ עילימאפ
 .רעדניק ערעייז טימ

 רעדניק ערעייז טימ לטיג ןוא חנ — ןאמרעב עילימאפ
 .רעדניק ערעייז טימ

 רעדניק ערעייז טימ לטיג ןוא חנ — גרעבניילק עילימאפ

 לולנאי ןוא היח — ריברעווא עילימאפ
 .רעדניק ערעייז טימ

 .רעדניק ווא עשאב ,לשרעה — םייהטרעוו עילימאפ

 .רעדניק ןוא עמילב ,ריאמ־יוסוי — רילרע עילימאפ

 :ןרעטסעווש יד ןקיבייאראס

 ןייטשדלאג אדירפ
 ןאמקראטש הרש

 (רעגניזיירפ םייזו רעד ןופ) ןייטשניבור אלאפ לארשי
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 קנעדנא ןקיבייא םוצ
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 רעדירב ןוא רעטסעווש ,ן־ועטלע ערעזדנוא ןופ קנעדנא ןקיבייא םוצ
 :םיחצור עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 :רעדניק יד טימ ןייטשדלאג עלבאמ ןוא רזעילא

 לדנעמ ,עגייפ ,לאומש ,ןאמ ךטימ עבאד
 ,רעטבאט ןוא לחר יורפ ,ןאמרעב השמ

 .רעדניק יירד ווא ןאמ ןטימ ענעה

 ׳באד־הרש יורפ ,ךייטשדלאג םייח רעטעפ רעזדנוא
 .רעדניק יירד טימ

 .רעדגיק ייווע טימ ךייטשדלאג הניב ןוא בקעי

 לעגניצ לשרעה דלאווכוב בקעי גרעבנייוו לוולעוו

 :ןקיבייאראפ

 םייתעבג ,ץיטטחלאכ קחצי
 ,(ןייטשדלאג) לעבאר עצנירפש
 סעלעשזנא-סאל



 ןעמוקעגמוא ןענעז סאמ ,תומשנ ערעטיול יד ןופ קנעדנא םוצ
 — סרעפלעה ערעייז ןוא רעדרעמ עשישטייד יד ןופ

 גרעבבירג לדנימ גרעבנירג ןושרג ןראהנייטש בד

 גרעבנירג חרז גרעבנירג והיעשי

 ,לציא רעדירב יד ,גרעבנירג והיעשי ןוא לזייר ןרעטלע יד
 •לדנימ ,הכלמ ־רתסא :רעטסעמש .והיעשי ,חרז ,יכדרמ ,רורב
 ־גגאל ,ץינאיבאפ ןופ ןראהנייטש בר ןאמ ןיימ ןופ קנעדנא םוצ

 .לארשי ןיא טעטימאק רעווארטסא ןופ דילגטימ רעקיראי

 וראהנייטש-גרעבמרג עטאלז :טקיבייאראפ
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 קנעדנא ןקיטכיל םעד ןסעגראפ טשינ לאמנייק לעוו ךיא

 ,רעדירב ןוא ןרעטלע עגיימ ןופ

 םשה שודיק לע ןעטוקעגמוא ןעגעז םאוו

 :עמאמ־עטאט

 ןאמוד הפשוי ןוא יכדרמ

 :רעדירב

 ,ךאמוד לקנאי

 ןאמוד הנוי

 :טקיבייאראפ

 ןאמור ירנעה
 ןט&טש עטקינייאראס ,רעווגעד



 םלועה תמחלמ תונשב םיצאנה י״ע וחצרנש ,ונריקי תא דעל רוכזנ
 — עודי וניא םתרובק םוקמו הינשה

 ל״ז ןמוד לחר הקבר ונמא
 ליז יכדרמ רירב :וניחא

 ל״ז ןתנ
 ל״ז לדב

 ל״ז םירמ־הנייש :ונתויחא
 ל״ז הבלמ־הרש
 ל״ז הדלוג־הנח

 :םהיתוחפשמל רצנ רתונ אלש םירקיה ונדוד תא רוכזנ

 .ותחפשמו ל" ז ןמוד דוד בקעי וניבא יחא

 לאומש הלעב ,ןייטשנירג לטאמ וניבא תוחא
 .הדלוגו רתסא םהיתונבו

 .םהיתונב תעבראו ותייער ,ןמוד חסוי וניבא יחא

 .םהידלי תשמחו טפזדדייז לדניישו ןתנ ונמא יחא

 .םהידלי תשמחו ׳ץקט בקעי הלעב ,האל־לרפ ונמא תוחא

 המחלמה ינפל םינלופה י״ע חצרנש ,ל״ז ןמוד יכדרמ וניבא יחא
 .האושב ופסינש ,ןמוד הנוי הנבו הפשוי ותייער

 .1978 תנשב ץראב רטפנש ,ןמוד קחצי וניבא רכזל

 :רעצבו באכב םיחיצנמה

 יקסבינשור (ןמוד) רתסא
 ןמוד השמ
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 עכעלסעגראפמוא ,ערעייט יד ןופ קנעדנא םוצ

 טילמאק הנוי ןוא לדארפ

 .סרעפלעה ערעייז ןוא םיחצור עשיצאנ יד ןופ ןעמוקעגמוא

 :טקיבייאראס

 רעכאהכילדועל הרפש



 זועל לטע רועל אקלעפ

 .וועל רתסא ,הבוט ,החונמ ,יאתבש :ןופ
 .דניק ןוא ןאמ ריא טימ וועל לסע
 .אקלעפ יורפ ןוא וועל אבייל

 ,ךחכ ןוז ,הדש רעטכאט ,עמיפ יורפ ,אבייל רעבאהכיל :ןעמוקעגמוא
 .רעבאהביל השמ רעטעפ ;דניק ןוא יתפ טימ

 .דניק ןוא יורפ ,רעבאהביל לארשי

 רעבאהביל הרפש ץא כ,רעי :ןקיבייאראפ
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 ןקיבייא םוצ
 :קנעדנא

 החונמ
 ־זאמרווו
 ;ץילגיטש

 רעטאפ ריא

 ריאמ
 ץילגיטש

 דחפשמ ןוא
 ןאמור ירבעה ןוא לקנאי

 רעטסעווש

 הוח

 זאמ ןוא

 .גילעז

 ץילגיטש החונמ
 :טקיבייאראפ

 רעבאהביל בקעי
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 קנעדנא םוצ
 ,ענייר יד ןופ

 ,תומשנ עכעלרע

 יד ןופ תונברק
 :תוחיצר עשיצאב

 ןרעטלע
 םידאה ןוא השמ

 ;קאווטיל

 רעדירב יד
 והיעשי ןוא באז

 רעדורב
 ךויצ־וב

 ןראוועג רטפנ
 .קירוצ טייצ א טימ

 :טקיבייאראפ

 קאווטיל עקצרעח
 יודפ ןוא

 זזדפשמ יד
 יאווטיל
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 עכעלסעגראסמוא יד ןופ ןעמענ יד ויא ןאמרעד קיטייוו ןיא רעצ טימ

 ,סואזזהע םירמ־רתסא ןוא לסאי :עמאמ־עטאט

 ,לארשי ןאמ ןטימ עדני!ד־ הרובד :ןרעטסעווש יד
 ,דגיק קיראי־5 ןוא לקנאי ןאמ ,האל־הבלמ

 ,עדלאג
 ,על׳הוח

 ,לדיי־עיש :רעדירב יד
 .לדנעמ

 סנכערבראפ עשישטייד יד ןופ ןברק א ןלאפעג ןענעז עלא ייז
 .המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןראי יד ןיא

 דימת ןעייטש ןטלאטשעג עקיטכיל ערעייז
 !קנעדנא רעייז דובכ .ןגיוא עגיימ ראפ

 םואהקע לכעמ
 עילארמסיוא ,ןרובלמ



 ןענאמרעד דימת דיא לערו טפאשקנעב ןוא רעיורט ,דובכה־תארי טימ
 :ןופ ןסלאטשעג עקיטכיל יד

 ןאמרעסאוו השופ רעטאפ ןיימ

 ןאמרעסאוו הקבר־עדלאג רעטומ ןיימ

 על׳הרש רעטסעווש ןיימ

 ,עשטמהרבא ,החמש :סרעטעפ ימ

 ,לסאי ,רזעילא ,דוד
 .סעילימאפ ערעייז ןוא רשא

 תונברק עקידלושמוא יד ןופ קנעדנא םעד דובכ
 .תוחיצר עשיצאנ מ ןופ

 סואהקעראמרעסאוו (עינארב) הכרב
 אייארססיוא ,ןרובלעס



 םה הנה יכ בטימ תא יחא רוכז"
 ,ונל דגנמ

 ,ביבס ביבס םהיניע תוטבנ הנה
 ויהי ידע ,ונל ימד לא ,ימד לאו

 ...םרכיזל םייואר ונייח

 יתב תא ,וניתויחאו וניחא תא רוכזנ
 תובוחר תא ,רפכה יתב תאו ריעה

 ...תורהנכ ונאסש הרייעה
 םאתפ קעזש שיאה תא

 ,תמ ותקעזבו
 הקונית תא הקביחש השיאה תא

 הביל לא
 ...וחנצ היתועורזו

 ,היתומצב הרענה תא
 "...ףטה תא

 רכזל
 ירוה לש תורוהטה םהיתומשנ

 בקעי־ןב קחצי ומשיפ
 חסוי־תב יפיצ ןמשיפ

 םיכרה יחאו

 קחעי־ןב (גאז) לולו ךמשיפ
 קחגזי־ןב לארשי ןאמשיפ

 קחצי־תב לחר ןמשיפ
 הדוד — הנח ןמקרטש

 דוד־ןב— םהרבא ךמקרטש

 ררוצה ידיב תע םרטב ופטקנש
 הדמשהה הנחמב יצאנה

 .1942־ב הקנילברט

 לש םרכיז םע םידחייתמ ונא
 םביאב םיפוטקה םימימתהו םיכרה

 .תע םרטב העקש םתמחש

 לע לומג בשה ,ץראה טפש אשינה"
 יתמ דע /ה םיעשר יתמ דע םיאגה

 ".וזלעי םיעשר

 :םיחיצנמה

 ןמשיפ השמ תאו ןב
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 ירוה רכזל תחכשב־־יתלבה החפשמהו םירקיה

 אבא דניירפ בקעי

 אמא דניירפ היח

 הטיא יתוחא

 יחא לדגמ

 ,הגח ,השאב ,הדיירפ

 הבלמ ׳לחר ,דבכוי

 יקציב׳זד־דניורפ הקבר
 םידוב
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 ,ץנירג המלש ינתוח
 ,לדפ ותשא

 ,עשוהי 'סורפ םנב
 היח םתב

 ישאר תא ןיכרמ ינא

 ,יריקי לש םהירבק לע

 ףרטה תדיחל ןברק ולפנש

 ¬ה תמחלמב ,םיינמרגה

 .הינשה םלוע

 :חיצנמה

 ץיטשרייפ םהרכא

 בש־־תבו לדנמ
 ד ןייטשריים



 ל״ז ןייטשרייפ היבוט יחא

 — הינג ,הגייפ ,השמ
 היבוט יחא לש םידלי ןךינפ ותבו

 ל״ז ןייטשרייפ הינג תבה
 ץימשדייפ םהרבא :חיצנמה
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 עכעלסעגראפמוא ערעזדנוא ןופ קנעדנא ןקיבייא םוצ

 רענאק ריאמ רבח ןייז ווא ךאמרעסאוו לסאי רעדורב ןיימ

 ןאמור ןושמש ןיזוק ןיימ ןאמרעסאוו עשטנייש רעטסעויש וייט

 (ואמוד םייח רעד ןופ) ןאמרעסאוו לזייר ןוא דוד ןרעטלע יד

 ןאמרעסאוו עלאשרעה ןוא עלעגייפ ,רזוע ,לסאי־לאומש

 ןיקרופיצ הרש :טקיבייאראפ
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 םולבנראק לארשי ,(סטכער) םולבנראק רידב
 רעלרעטכעט ייווע טימ הניד יודפ ןייז טמנ
 (ראי 8) עשט׳הרש ןוא (ראי ו2) ע׳לחר

 םיחצור עשיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 םולבנראה המחנ ןוא קחצי ןרעטלע ערעזדנוא

 עטיא יורפ ןייז טימ רירב :רעדירב
 הניד יורפ ןייז טימ לארשי

 רעלרעטכעט ייווצ ןוא

 רעדורב ןוא ןוז רעטסגנוי רעד טקיבייאראס

 םולבנראק עשוהי
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 וניריקי תומשנ ןורכזל

 רשא
 םיובנקלנ

 לארשי רורב
 םולבנרוק םולבנרוק

 קוטשניב רשא רירב

 ןיישנוז עביל

 .האושב ופסינש

 סולפנרוןה לטומ :חיצנמה
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 יודפ ןייז טימ חאש םולש
 החפשמ עענאג יד ןוא

 רעד ןופ וראי יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז םאוו
 .המחלמ־טלעוו רעטייווצ

 :ןקיבייאראס

 ףאש ףסוי ץא ב,רןןי רעדירב יד
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 !קנעדנא םוצ

 ןוא עקסאי רעדורב
 טדימשרעפוק הכלמ

 ןרעטלע סנאמ ןיימ

 אשאמ ןוא יאמש
 קינבאראז

 ,טדימשרעפוק לטיג ןוא בייל־םהרבא
 עלעוניש ווא ועלטטאי טימ

 :טקיבייאראפ

 ךיכור הרש
 טדימשרעפוק
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 עניימ ןופ קנעדנא ןקיטכיל םעד דיא ןאמרעד דובכ ןוא רעיורט טימ
 ןרעטלע עכעלסעגראפמוא

 ןייטשניבור הנח ןוא השמ

 רעדירב יד
 םייח ,השנמ ,יכדרמ

 ,ןאמרעביל לרעפ עמומ יד

 ,יחור ,עשטמעט ,הרש סעניזוק יד
 ,רעדניק ןוא לטאמ

 רעדגיק ןוא והיעשי :סרעטעפ יד
 .רעדניק ןוא ןורהא

 ,רעדניק ןוא עדיירפ :עמומ

 ,רעדניק ןוא האל

 .עשטלאב

 :טקיבייאראס

 (לאקנעש) ןייטשניבור םירמ
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 ראפ דימת רנ א

1 

 אריפאש עביל

 אריפאש שרעה השמ

 אריפאש לטיג

 םיחצור עשישטייד יד ןופ ןעמוקעגמוא ,תונבר!? עכעלסעגראפמוא יד רכזל

 :טקיבייאראס

 ארי#8ש הידוחיי
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 טנגוי רמשיטסינויצ רעד ןופ ימיניק עפורג 8 • ינויצה ימינה ןמ םידלי תצובק

 טסמל ר״ד מ* החסשמ יד • טסל ר״ד לש החפשמה



 תילגנאב קלחה
 לייט־שילגנע





 ריאמ ןכרנה ,ל״ז ןמוד קחצי :לאמשמ םיכשוי .םי־תכב כורמסוא־ינכ שגפימ
 .יקסביינשור ברו רתסא :םיחראמהו ומור השמ ,ב״הראמ ל״ז ןייטשריק

 ריאמ ןכרנ רעד ,ל״ז ןאמור קחצי :םקניל ןופ ןציז .םי־תכ ןיא רעווארמסא ןופ רערטנעמאזוצ
 .יקסוועינשור בר ןוא רתסא :סרעכעגמסאג יי ויא ואמוד השמ ,עקירעמא מפ ל׳׳ז ןיימשריק
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